
 

 

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         tháng  01 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Ký kết thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đầu tư Khu kinh doanh  

thương mại tổng hợp, kho, bãi tập kết, sang chuyển hàng hóa và các dịch vụ 

Logistics của Công ty Cổ phần Khang Việt Hà 

 

Căn cứ quy định tại Điều 25, Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư; 

Xét Văn bản đề nghị điều chỉnh giá trị bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ thực hiện 

dự án số 1401/CV-KVH/2022 ngày 14/01/2022 của Công ty Cổ phần Khang 

Việt Hà và Chứng thư bảo lãnh số 0145BG2100713 ngày 30/11/2021 được điều 

chỉnh tại Bản sửa đổi số 1 ngày 17/01/2022 của Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Công Thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Thăng Long. 

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

tổ chức cuộc họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Ban Quản lý: Trưởng Ban Quản lý - chủ trì, Phòng KHTH; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Khang Việt Hà. 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 24/01/2022 (thứ hai) tại 

phòng họp tầng 3 trụ sở Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn (địa 

chỉ: Số 19, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn). 

3. Nội dung: Ký kết Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đầu tư Khu 

kinh doanh thương mại tổng hợp, kho, bãi tập kết, sang chuyển hàng hóa và các 

dịch vụ Logistic của Công ty Cổ phần Khang Việt Hà. 

(Có dự thảo Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án gửi kèm) 

Ban Quản lý trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, KH.                                                 
                                 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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