
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 9  năm 2022 

 
GIẤY MỜI 

V/v thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với trụ sở  

Trạm Kiểm dịch động vật và Trạm cấp nước tại CK quốc tế Hữu Nghị. 

 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông báo số 517/TB-UBND 

ngày 21/9/2022 về Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Hội nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với cộng đồng doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2022; Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Ban 

Quản lý) trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý - Chủ trì; đại diện các phòng: Phòng Quản lý hạ 

tầng; Phòng Kế hoạch tổng hợp - ĐT và Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc và phòng chuyên môn; 

- Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Đồng Đăng; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương; 

2. Thời gian, địa điểm: Khảo sát thực địa vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 

26/9/2022 (thứ Hai) tại Trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật và Trạm cấp nước tại 

cửa khẩu Hữu Nghị (hướng Lạng Sơn - Trung Quốc nằm bên phải gần ngã 3 từ 

QL1 rẽ đi Bảo Lâm và đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua mốc 1119-

1120); sau đó họp tại phòng họp tầng 4 Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị. 

3. Nội dung: Khảo sát thực địa hiện trạng và vị trí di chuyển mới theo 

quy hoạch xây dựng được duyệt. Họp thống nhất phương án thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng đối với Trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật và Trạm cấp nước 

tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Phòng Quản lý hạ tầng chuẩn bị biên bản và các nội dung liên quan phục 

vụ cuộc họp; Trung tâm Quản lý cửa khẩu chuẩn bị phòng họp. 

- Đề nghị các sở, ngành và các thành phần tham dự nghiên cứu trước nội 

dung liên quan và tham gia ý kiến tại cuộc họp (Ban Quản lý có nội dung cần 

xin ý kiến và tài liệu liên quan gửi kèm theo Giấy mời). 
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Ban Quản lý bố trí phương tiện xuất phát tại Trụ sở lúc 13h30, các đơn vị 

có nhu cầu đi cùng xe liên hệ đồng chí Nông Trường Giang, chuyên viên phòng 

Quản lý hạ tầng, Số điện thoại: 0988.687.938. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp theo thời 

gian, địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận:                                                              

- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban Quản lý; 

- VP (bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT, HT.                                                 

                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vĩnh Phú 
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