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GIẤY MỜI 

Họp xem xét đề nghị điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng 

 kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang và dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 

1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn 

 

 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng –Lạng Sơn (Ban Quản lý) trân trọng 

kính mời đại diện các cơ quan tham gia họp xem xét đánh giá các nội dung đề 

xuất điều chỉnh 02 dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc 

Khang của Công ty TNHH Đầu tư Hữu nghị Phúc Khang; Đầu tư hạ tầng Khu 

chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn của Công ty Cổ 

phần Hóa dầu Quân đội. 

1. Nội dung 

- Nội dung 1: Xem xét, đánh giá các nội dung đề nghị điều chỉnh dự án Đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang của Công ty TNHH Đầu 

tư Hữu nghị Phúc Khang tại Báo cáo số 43/BC-BQLKKTCK ngày 15/02/2022 

của Ban Quản lý; đề xuất báo cáo UBND tỉnh về sự cần thiết điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Phi thuế quan giai đoạn 1 thuộc 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đối với khu vực dự án.  

- Nội dung 2: Xem xét các nội dung đề nghị điều chỉnh dự ánĐầu tư hạ 

tầng Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn của 

Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông 

báo số 35/TB-UBND  ngày  20/01/2022  về Kết  luận của Chủ tịch UBND tỉnh  

tại  cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  về xem xét điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng -Lạng Sơn. 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 

24/3/2022 (thứ năm), tại phòng họp tầng 3 trụ sở Ban Quản lý (Số 19, đường Lý 

Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn). 

- Nội dung 1: Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút. 

- Nội dung 2: Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

3. Thành phần  
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- Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); lãnh đạo Phòng Kế hoạch tổng hợp, 

Phòng Quản lý hạ tầng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài Nguyên và 

Môi trường, Giao thông vận tải. 

- Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (đối với nội dung số 1). 

- Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc (đối với nội dung số 2). 

- Người đại điện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Hữu nghị 

Phúc Khang và Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (Trường hợp người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp vắng mặt phải có Giấy ủy quyền hợp lệ cho 

người khác dự họp. 

4. Công tác chuẩn bị:  

4.1. Phòng Kế hoạch tổng hợp - Ban Quản lý chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên 

quan; nội dung báo cáo xin ý kiến các thành phần tham dự họp; Phòng Quản lý 

hạ tầng nghiên cứu, tham gia ý kiến về sự cần thiết điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Phi thuế quan giai đoạn 1 thuộc Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đối với khu vực dự án. 

4.2. Công ty TNHH Đầu tư Hữu nghị Phúc Khang và Công ty Cổ phần 

Hóa dầu Quân đội chuẩn bị báo cáo về tình hình triển khai dự án và giải trình 

các nội dung đề nghị điều chỉnh. 

4.3. Đề nghị các sở, ngành tham dự họp nghiên cứu và tham gia ý kiến đối 

với các nội dung liên quan Ban Quản lý tổng hợp gửi kèm theo giấy mời.  

(Có báo cáo đề dẫn phục vụ cuộc họp gửi kèm) 

Ban Quản lý trân trọng kính mời và đề nghị các thành phần tham dự họp 

thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (chuẩn bị phòng họp); 

- Các phòng: QLHT; KHTH; 

- Lưu: VT.                                                 
                                 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Hoàng Văn Quyết 
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