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GIẤY MỜI  

Họp xem xét đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án  

đầu tư Khu tổ hợp dịch vụ logistics tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng  

của Công ty cổ phần hạ tầng và bất động sản Việt Nam 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 

1930/VP-KT ngày 06/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh V/v xem xét, giải 

quyết đề nghị nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư Khu tổ hợp dịch vụ 

logistics tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng của Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất 

động sản Việt Nam, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

(Ban Quản lý) kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự họp với nội 

dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý - chủ trì; Đại diện các phòng: Kế hoạch tổng hợp, 

Quản lý hạ tầng; Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam 

(Nhà đầu tư). 

2. Nội dung:  

Xem xét đề nghị của Nhà đầu tư về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu, 

khảo sát, lập dự án đầu tư Khu tổ hợp dịch vụ logistics tại xã Tân Thanh, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: Vào hồi 14 giờ 30 ngày 24/5/2022  (Thứ ba).  

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở Ban quản lý khu KTCK Đồng 

Đăng-Lạng Sơn (Số 19, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) 

5. Công tác chuẩn bị: 

- Đề nghị Nhà đầu tư báo cáo chủ trương đề xuất thực hiện dự án tại xã 

Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Báo cáo sơ bộ mục tiêu đầu tư, 

quy mô đầu tư, Địa điểm thực hiện dự án, Kế hoạch triển khai dự án, Năng lực, 

kinh nghiệm của nhà đầu tư...). 
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- Trên cơ sở báo cáo của Nhà đầu tư, đề nghị các sở, ngành liên quan 

chuẩn bị các nội dung theo chức năng và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tham gia 

ý kiến tại cuộc họp. 

- Ban Quản lý chuẩn bị máy chiếu, bản đồ, trình chiếu vị trí Nhà đầu tư đề 

xuất dự án để xem xét sự phù hợp với các quy hoạch tại khu vực. 

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

mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự họp theo thành phần, thời gian, địa 

điểm trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, KH.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Hoàng Văn Quyết 
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