
 

 

  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 2021 

 

GIẤY MỜI 

Khảo sát thực địa, xem xét đơn kiến nghị  

của Công ty Cổ phần bê tông Lạng Sơn 

 

 Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 4316/VP-KT ngày 23/9/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh V/v xem xét giải quyết đơn kiến nghị của Công ty Cổ phần Bê 

tông Lạng Sơn, để có đầy đủ cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Ban 

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

Quản lý) tổ chức cuộc họp với thành phần, nội dung, thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); Đại diện Phòng QLHT, Ban QLDA. 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng, thị trấn Chi Lăng (đề nghị 

UBND huyện mời giúp UBND thị trấn Chi Lăng). 

- Người đại điện theo pháp luật Công ty Cổ phần bê tông Lạng Sơn. 

 2. Nội dung: Khảo sát thực địa, họp xem xét đơn kiến nghị của Công ty 

Cổ phần bê tông Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, ngày 27/9/2022 (Thứ ba). 

- Từ 14 giờ 30 phút - 15 giờ 00 phút: Khảo sát thực địa dự án của Công ty 

tại thôn Cây Hồng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng. 

- Từ 15 giờ 00 phút: Họp thống nhất nội dung tại Phòng họp UBND thị 

trấn Chi Lăng (trân trọng đề nghị UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo chuẩn bị giúp 

phòng họp). 

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

địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (chuẩn bị phương tiện); 

- Lưu: VT, KH.                                                 
                                 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Nguyễn Vĩnh Phú 
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