
   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 7 năm 2021 

  

GIẤY MỜI  

Xem xét phương án thay đổi thiếtb kế giảm diện tích đất thu 

hồi nghĩa địa Pò Cải, thôn Bản Giểng, xã Tú Mịch 

  

  Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trân trọng kính 

mời đồng chí Lãnh đạo, bộ phận chuyên môn các đơn vị tham dự họp với nội dung 

sau: 

1. Thành phần 

          - Lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn và bộ phận Ban 

QLDA; 

- Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình (đề nghị UBND huyện mời giúp các 

phòng chuyên môn và UBND xã Tú Mịch); 

         - Công ty cổ phần Hoàng Hà (đơn vị thi công); 

- Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Phát triển Cửa Đông ( Tư vấn thiết kế ); 

- Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Tuấn Anh tại Lạng 

Sơn ( Tư vấn giám sát thi công ). 

  2. Nội dung:  Họp thống nhất phương án điều chỉnh để giảm diện tích đất thu 

hồi trong phạm vi nghĩa địa Pò Cải, thôn Bản Giểng phạm vi thi công nhánh số 2 

thuộc dự án Đường Bản Giểng (nối từ đường Chi Ma - Tú Mịch sang Co Sa), 

huyện Lộc Bình. Xem xét vị trí vướng mặt bằng đường Tú Mịch-Cà Năng; 

 3. Thời gian: 8 giờ 0, thứ  tư, ngày 14/7/2021. 

4. Địa điểm: Tập trung tại khu vực đầu tuyến nhánh số 2 (vị trí nghĩa địa Pò 

Cải), Sau đó họp tại phòng họp Tầng 3, Văn phòng Trung tâm quản lý cửa khẩu 

Chi Ma. 

Ban Quản lý kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian, địa điểm nêu 

trên./.                                                        
Nơi nhận : KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 

- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: BQLDA, VT. 
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