
 

 

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  6  năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu BMV Anh Toàn  

 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BQLKKTCK ngày 24/02/2022 của Ban 

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

tình hình triển khai và hoạt động của các dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc địa 

bàn được giao quản lý năm 2022, Ban Quản lý kính mời Người đại diện theo 

pháp luật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu BMV Anh Toàn (trường hợp cử 

người khác dự họp phải có giấy ủy quyền) tham dự cuộc họp với nội dung sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý (Chủ trì); 

- Đại diện Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Quản lý Hạ tầng; 

 - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu BMV 

Anh Toàn. 

2. Nội dung: Xem xét việc triển khai thực hiện Thông báo số 34/TB-

BQLKKTCK ngày 22/4/2022 về kết quả kiểm tra kiểm tra dự án Khách san 

BMV ba sao Chi Ma của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu BMV Anh Toàn và 

các nội dung liên quan khác. 

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 02/6/2020 (thứ Năm). 

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 kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 

34/TB-BQLKKTCK ngày 22/4/2022 về kết quả kiểm tra kiểm tra dự án Khách 

san BMV ba sao Chi Ma. 

- Văn phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp./. 

Nơi nhận:    
- Thành phần dự họp;                                                           
- Lãnh đạo Ban; 

- VP, Các PCM; 

- Lưu: VT, KHTH./.                                                 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Lê Văn Thắng 
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