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GIẤY MỜI 

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà 

xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan  

 

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 3713/VP-KT 

ngày 17/8/2022 về đôn đốc Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang thực 

hiện cam kết bảo đảm kinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án. Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức 

kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 

nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan với nội dung sau: 

1. Thành phần: 

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

diện Phòng: Kế hoạch tổng hợp, Quản lý hạ tầng; 

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

dựng; 

- Đại diện Công an tỉnh;  

- Đại diện UBND huyện Văn Lãng; 

- Đại diện UBND xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; 

- Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc 

Khang (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:  

- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 16/9/2022 (thứ sáu).  

- Địa điểm: các sở, ngành tỉnh và cơ quan liên quan tập trung tại trụ sở 

UBND xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng để xuất phát đi kiểm tra thực tế dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan, họp 

nghe báo cáo cáo, kết luận buổi kiểm tra tại trụ sở UBND xã Tân Mỹ, huyệnVăn 

Lãng. 

3. Nội dung: Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan của Công 

ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang; việc đảm bảo bố trí kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án như đã cam kết. 

4. Công tác chuẩn bị:  
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 - Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang báo cáo tiến độ triển 

khai các hạng mục, tiến độ góp vốn triển khai dự án, tiến độ chuyển kinh phí bồi 

thường GPMB dự án như đã cam kết; việc chấp hành các cam kết thực hiện dự 

án đầu tư; kế hoạch triển khai dự án tiếp theo.  

- Các sở, ngành dự kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị 

nội dung trao đổi tại buổi làm việc. 

- UBND huyện Văn Lãng tham gia ý kiến về việc phối hợp chuyển kinh 

phí bồi thường GPMB dự án của Nhà đầu tư như cam kết; các nội dung khác có 

liên quan. 

- UBND xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng bố trí phòng làm việc cho Đoàn 

kiểm tra. 

 Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Đ/c Phạm Thúy Nga - Chuyên viên Phòng 

Kế hoạch tổng hợp - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn;  

Điện thoại: 0979 100 234. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 

 

Nơi nhận:                                                              

- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng: QLHT; VP; 

- Lưu: VT, KH.                                                 

                                 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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