
 

 

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  31   tháng  5  năm 2021 

 
 

GIẤY MỜI  

Khảo sát, thống nhất phương án xử lý đất, đá lấp đầy 

 rãnh thoát nước và tràn vào ruộng của người dân do mưa lớn 

 tại Khi phi thuế quan, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng 

 

 

Sau khi nhận được phản ảnh của người dân thôn Hợp Nhất, xã Tân Mỹ, 

huyện Văn Lãng về việc Đất đá tràn xuống ruộng lúa từ khu Phi thuế quan; Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn kính mời các cơ quan, đơn 

vị liên quan khảo sát hiện trường và thống nhất phương án xử lý với các nội dung 

như sau: 

1. Thành phần: 

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

- Đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Mỹ;  

- Lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng Trường An Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Khảo sát, thống nhất phương án xử lý đất, đá lấp đầy rãnh 

thoát nước và tràn vào ruộng của người dân do mưa lớn tại thửa đất số 156 thuộc 

Khi phi thuế quan, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. 

3. Thời gian, địa điểm:  

Từ 08 giờ 30 ngày 02/6/2021 (Thứ tư) khảo sát tại hiện trường Khu phi 

thuế quan; sau khi khảo sát xong tổ chức họp tại Trụ sở  UBND xã Tân Mỹ. Đề 

nghị UBND xã Tân Mỹ giúp bố trí phòng họp. 

Đề nghị các thành phần tham dự đúng thời gian, địa điểm như trên./. 

 
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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