
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:         /GM-BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày  26   tháng  5  năm 2021 

 
GIẤY MỜI  

Tham gia kiểm đếm, thống kê khối lượng cây xanh 

 tại các khu vực cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 604/UBND-KT 

ngày 14/5/2021 V/v đồng ý kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng công tác vệ 

sinh thường xuyên các Tòa nhà cửa khẩu và dịch vụ trồng, chăm sóc cây; Để 

có cơ sở lập dự toán chi phí thực hiện đấu thầu dịch vụ trồng và chăm sóc cây 

xanh tại các khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma. Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) mời tham 

gia kiểm đếm, thống kê số lượng cây xanh tại 04 cửa khẩu với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

-  Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì), phòng QLHT, BQLDA, TTQLCK; 

- Đại diện các Sở: Tài chính, Xây dựng. 

2. Nội dung: Kiếm đếm, thống kê khối lượng cây xanh phục vụ lập Dự 

toán chi phí thực hiện đấu thầu dịch vụ chăm sóc cây xanh tại các khu vực cửa 

khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma. 

3. Thời gian, địa điểm:  

Từ 08 giờ 00 ngày 28/5/2021 (Thứ sáu) tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện 

Văn Lãng; Sau khi thực hiện xong tại cửa khẩu Tân Thanh, thực hiện tại các cửa 

khẩu Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Trung tâm QLCK: Tổng hợp khối lượng cây xanh cần chăm sóc tại các 

khu vực cửa khẩu đã được UBND tỉnh đồng ý bàn giao cho Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu quản lý, chăm sóc. 

- Ban quản lý dự án: Phối hợp với TTQLCK để thống nhất số liệu về khối 

lượng các cây xanh thuộc các dự án đầu tư do Ban Quản lý làm chủ đầu tư. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (để bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT, HT.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 
Hoàng Văn Quyết  
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