
 

 

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 

Xem xét đề xuất chuyển giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý duy trì 

thường xuyên: Hệ thống điện chiếu sáng; treo cờ, trang trí tuyên truyền tại 

các cột đèn chiếu sáng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

 

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

nhận được Tờ trình số 545/TTr-TTQLCK ngày 07/9/2022 của Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu V/v đề nghị xin chuyển giao nhiệm vụ từ UBND huyện Cao Lộc về 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực tiếp thực hiện; để có sự thống nhất nội dung báo 

cáo UBND tỉnh, Ban Quản lý tổ chức họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý (Chủ trì), phòng Quản lý hạ tầng, Ban Quản lý dự 

án và Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính. 

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

2. Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, ngày 14/9/2022 (thứ tư) tại Phòng 

họp tầng 3, Trụ sở 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 xuất chuyển giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

quản lý duy trì thường xuyên: Hệ thống điện chiếu sáng; treo cờ, trang trí tuyên 

truyền tại các cột đèn chiếu sáng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tại Tờ trình 

số 545/TTr-TTQLCK ngày 07/9/2022 của Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời các thành phần tham dự theo thời gian, địa 

điểm trên./. 

 

Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, HT.                                                
                                 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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