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GIẤY MỜI 

Kiểm tra, xem xét, việc thực hiện xây dựng công trình theo  
đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn  

 
Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa 
khẩu, Khu công nghiệp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – 
Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 749/BQLKKTCK-QLDA ngày 26/12/2019 của Ban 
quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn về việc tăng cường công tác 
quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng tại Khu công nghiệp Đồng Bành. 

UBND huyện Chi Lăng mời các thành phần tham dự như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Chi Lăng; 

- Đại diện Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn; 

- Đại diện Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành; 

- Đại diện Công ty Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Sơn. 

2. Nội dung: Kiểm tra, xem xét, việc thực hiện thi công xây dựng công 
trình của Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn theo nội dung phản ánh của Ban 
quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tại Công văn số 
749/BQLKKTCK-QLDA ngày 26/12/2019. 

3. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 07 tháng 01 năm 2020. 

 - Địa điểm: Các thành phần tham dự buổi làm việc tập trung tại khu đất 
được giao của Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn để kiểm tra thực địa sau đó di 
chuyển về hội trường UBND thị trấn Chi Lăng để thống nhất các nội dung buổi 
làm việc. 

 4. Công tác chuẩn bị:   

 - Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xác định phạm vi, ranh giới 
khu đất cho Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn thuê tại Khu công nghiệp Đồng 



Bành; Sự phù hợp giữa các công trình xây dựng với báo cáo đánh giá tác động 
môi trường dự án. 

- Đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn cung 
cấp các nội dung liên quan đến Giấy phép xây dựng của Công ty cổ phần bê 
tông Lạng Sơn. 

- Các thành phần tham dự buổi làm việc theo chức năng nhiệm vụ chuẩn 
bị các nội dung liên quan. 

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị các tài liệu và biên bản để phục 
vụ buổi làm việc. 

- Giao UBND thị trấn Chi Lăng bố trí hội trường, chuẩn bị các điều kiện 
liên quan phục vụ buổi làm việc. 

 Trân trọng kính mời các thành phần tham dự buổi làm việc đúng thời gian 
và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, KT&HT(10b) 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

 
Nguyễn Hùng Mạnh 
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