
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN  

  

Số:            /GM-BQLKKTCK             Lạng Sơn,  ngày         tháng  6  năm 2021 

 

 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện dự án trọng điểm tại các  

Khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 10/02/2021của UBND tỉnh 

Lạng Sơn V/v thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án 

trọng điểm năm 2021; Chương trình số 04/CTr-BQLKKTCK ngày 15/4/2021 của 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn về làm việc với chủ 

đầu tư các dự án trọng điểm.  

Ban Quản lý tổ chức kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện dự án trọng điểm 

năm 2021 tại các Khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng 

Sơn với nội dung như sau: 

1. Thành phần:  

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn: Lãnh đạo Ban 

Quản lý (chủ trì); Phòng Quản lý hạ tầng; Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phòng Quản 

lý doanh nghiệp; 

- Đại diện Cơ quan tại địa phương: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao 

Lộc, Văn Lãng; UBND xã Thụy Hùng, Phú Xá, Hồng Phong huyện Cao Lộc; 

UBND xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng (tham gia kiểm tra các dự án trên địa bàn); 

- Đại diện lãnh đạo và các phòng ban liên quan Công ty Cổ phần Khu trung 

chuyển Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội, Công ty TNHH Đầu tư Hữu 

Nghị Phúc Khang (tham gia theo các dự án do doanh nghiệp đầu tư). 

2. Nội dung làm việc 

Đề nghị Nhà đầu tư chuẩn bị và báo cáo tập trung các nội dung sau: 

- Hướng dẫn đoàn làm việc tại thực địa; 

- Kết quả công tác giải phóng mặt bằng; khó khăn, vướng mắc trong giải 

phóng mặt bằng (bao gồm các nội dung liên quan khu TĐC và dân cư các dự án); 

- Việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý về dự án; 

- Đề xuất, kiến nghị.
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3. Thời gian, địa điểm: 

STT Dự án Thời gian Địa điểm tập trung 

1 Khu trung chuyển hàng hóa 
08h00 ngày 

15/6/2021 (Thứ 3) 

Tại BQL dự án trên 

Công trường thuộc 

Xã Thụy Hùng. 

2 Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 
14h00 ngày 

15/6/2021 (Thứ 3) 

Tại  phòng họp 

UBND xã Hồng 

Phong 

3 
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật và nhà xưởng Phúc Khang 

14h00 ngày 

16/6/2021 (Thứ 4) 

Tại phòng họp 

UBND xã Tân Mỹ 

hoặc Nhà văn hóa 

thôn Pò Cại 

4. Công tác chuẩn bị 

- Phòng Quản lý hạ tầng chủ trì, làm đầu mối liên hệ với các chủ dự án để 

thống nhất địa điểm làm việc (tại BQL dự án tại công trường hoặc UBND xã....) sau 

khi kiểm tra thực địa; 

- Các phòng chuyên môn chủ động nghiên cứu tình hình thực hiện của dự án 

để có ý kiến tại buổi làm việc; 

- Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc, Văn Lãng và UBND 

các xã địa bàn dự án tham gia đề xuất giải quyết các vướng mắc về công tác GPMB 

dự án. 

- Chủ đầu tư các dự án chuẩn bị báo cáo làm việc (in đủ cho các thành phần 

tham gia) theo nội dung Mục 2 trên. Liên hệ với chính quyền xã để bố trí phòng họp. 

Đầu mối công chức Ban Quản lý để liên hệ công tác: ông Hoàng Thanh 

Sơn, điện thoại 0947 111 282; ông Hoàng Quang Huy điện thoại 0383235468 

Ban Quản lý trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT, HT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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