
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  5  năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

V/v xem xét đề nghị xin thuê tài sản Trạm kiểm soát liên hợp số 2 

cửa khẩu Tân Thanh của Công ty cổ phần Bein 

 

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

2280/VP-KT ngày 26/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh V/v xem xét nội dung 

xin thuê tài sản của Công ty cổ phần Bein. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp xin ý kiến dể thống nhất 

báo cáo UBND tỉnh với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Ban Quản lý: Lãnh đạo Ban - chủ trì, đại diện Phòng QLHT, TTQLCK; 

- Đại diện các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 

UBND huyện Văn Lãng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;  

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Bein; 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 06/6/2022 (thứ hai), tại 

phòng họp tầng 3 Ban Quản lý (Số 19 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

3. Nội dung: Xem xét đề nghị xin thuê tài sản Trạm kiểm soát liên hợp số 

2 cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng của Công ty cổ phần Bein. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Phòng Quản lý hạ tầng-Ban Quản lý chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp. 

- Đề nghị Công ty cổ phần Bein chuẩn bị phương án sơ bộ nếu được thuê 

sẽ cải tạo, sửa chữa thành Trung tâm giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại 

với quy mô các tầng, các gian hàng và phương án kinh doanh (nếu có); phương 

án tài chính của Công ty và đề xuất phương án giá thuê dự kiến.  

- Các sở, ngành nghiên cho ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của ngành 

(Ban Quản lý đã dự thảo nội dung báo cáo UBND tỉnh và một số nội dung cần 

xin ý kiến tham gia của các sở, ngành) 

Ban Quản lý trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Hoàng Văn Quyết 
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