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GIẤY MỜI 

Họp thống nhất phương án phạm vi, ranh giới, quy mô điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn  

 

Thực hiện Công văn số 2509/VP-KT ngày 08/6/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện tổ chức lập điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030....; Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức cuộc họp với nội dung 

như sau:  

1. Thành phần: 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Lãnh đạo 

Ban- chủ trì, Phòng Quản lý hạ tầng, Phòng Kế hoạch tổng hợp; 

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh (phòng Kinh tế); 

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

Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

- Đại diện lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo UBND: thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, huyện 

Văn Lãng; 

- Đại diện các doanh nghiệp: (1) Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và 

Quy hoạch đô thị; (2) Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương; (3) Công ty Cổ 

phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên; (4) Công ty cổ phần Tập Đoàn Vạn 

Thịnh Phát; (5) Công ty cổ phần công nghệ tài nguyên năng lượng. 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 01/7/2022 (thứ Sáu), tại 

phòng họp tầng 3, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

3. Nội dung: thống nhất phương án phạm vi, ranh giới, quy mô điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn. 

(Gửi kèm phương án dự kiến) 

4. Công tác chuẩn bị:  

Các nội dung cụ thể đề nghị các cơ quan như sau: 

- Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND 
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huyện Cao Lộc, UBND huyện Văn Lãng: cho ý kiến đối với phạm vi, ranh giới, 

quy mô điều chỉnh cục bộ; xem xét bổ sung những đồ án quy hoạch, dự án đầu tư 

đã và đang xin triển khai thực hiện nhưng vướng mắc do chưa phù hợp với Quy 

hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

- Các cơ quan chuẩn bị tham gia ý kiến theo chức năng quản lý nhà nước. 

- Phòng Quản lý hạ tầng: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và báo cáo các nội dung 

liên quan. 

Ban Quản lý kính mời các thành phần tham dự họp theo thời gian và địa 

điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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