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GIẤY MỜI 

Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn 

 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

 

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 tổ chức kiểm tra tình hình triển 

khai thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với nội 

dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý (Chủ trì), phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Quản 

lý hạ tầng và Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

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

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

- Người đại diện theo pháp luật của các Công ty: 

+ Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn tham dự nội dung 1; 

+ Công ty TNHH MTV Nga Phong tham dự nội dung 2. 

(Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty vắng mặt phải có 

giấy ủy quyền hợp lệ cho người khác dự họp). 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 08 giờ, ngày 12/9/2022 (thứ hai), cụ thể như 

sau: 

- Từ 08 giờ đến 09 giờ 20 phút, tại hiện trường dự án: Khu trung chuyển 

hàng hóa. Họp tại Văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Khu trung chuyển 

Lạng Sơn. 

- Từ 09 giờ 40 phút đến 11 giờ 30 phút, tại hiện trường dự án Đầu tư 

xây dựng công trình tổ hợp dịch vụ thương mại Tân Phú (Khu Kéo Kham, thị 

trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Họp tại Tầng 4, tòa nhà cửa 

khẩu Hữu Nghị. 

3. Nội dung: Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án kể từ khi được phê duyệt 

Quyết định chủ trương/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến nay. 

4. Công tác chuẩn bị: 

-Đề nghị các Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, báo cáo tình 

hình triển khai thực hiện dự án (theo Đề cương gửi kèm). 
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- Đề nghị các sở, ngành, UBND huyện Cao Lộc trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ và kết quả kiểm tra tham gia ý kiến đánh giá về kết quả triển khai thực 

hiện dự án. 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp - Ban Quản lý chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và các 

nội dung liên quan. 

- Giao Trung tâm quản lý cửa khẩu - Ban Quản lý chuẩn bị phòng  họp, 

các điều kiện phục vụ chương trình làm việc. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời các thành phần tham dự kiểm tra đúng 

thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (bố trí xe); 

- Lưu: VT, KH.                                                 
                                 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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