
   UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN                 

 

Số:         /GM-BQLKKTCK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

     Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI  

Kiểm tra hồ sơ hoàn công công trình: 

 Cổng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng  

 

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

mời đồng chí Lãnh đạo và bộ phận chuyên môn tham gia thực hiện dự án dự họp với 

nội dung sau:  

1. Thành phần 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn (Chủ đầu tư); Ban QLDA; 

- Tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn. 

- Đại diện TVGS: Công ty cổ phần Thời Đại. 

- Đại diện nhà thầu: Công ty TNHH một thành viên Nga Phong. 

  2. Nội dung: Kiểm tra hồ sơ hoàn công công trình Cổng cửa khẩu Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng. 

  - Đề nghị Nhà thầu thi công báo cáo quá trình triển khai thực hiện công tác hồ 

sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng và khối lượng hoàn thành gồm khối lượng 

theo hợp đồng và khối lượng bổ sung phát sinh. 

  - Đề nghị các đơn vị dự họp chuẩn bị nội báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 

  3. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30, ngày 19/4/2022 (thứ ba).   

4. Địa điểm: Tại hiện trường thi công công trình Cổng cửa khẩu Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng.  

Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng kính mời các đồng 

chí đến dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận : KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 

- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, QLDA. 
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