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GIẤY MỜI  

Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa và 
tình hình vận hành Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

  

 Thực hiện Chương trình công tác tháng 10 năm 2018, đồng chí Nguyễn Công 
Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình công tác giải phóng mặt 
bằng Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa và tình hình vận hành Toà nhà cửa khẩu 
quốc tế Hữu Nghị, với nội dung cụ thể như sau: 

1. Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa: 

1.1. Thành phần: 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, 
Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên Phòng KTN và Phòng KTTH. 

- Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

- Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc; 

- Chủ tịch UBND xã Thụy Hùng và xã Phú Xá, huyện Cao Lộc. 

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn.  

1.2. Thời gian, địa điểm: Từ 8h00’ ngày 12/10/2018 (thứ Sáu) các thành 
phần tập trung tại trụ sở UBND xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. 

2. Kiểm tra tình hình vận hành Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu 
Nghị: 

2.1. Thành phần: 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, 
Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên Phòng KTN và Phòng KTTH. 

- Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc. 

2.2. Thời gian, địa điểm: Từ 10h30’ ngày 12/10/2018 (thứ Sáu) các 
thành phần tập trung tại Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 



3. Nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng 
hóa  và tình hình vận hành Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

4. Phân công chuẩn bị: 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo 
chung tình hình thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa  và tình hình vận hành 
Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

- UBND huyện Cao Lộc, Chủ tịch UBND xã Thụy Hùng, xã Phú Xá báo 
cáo tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa , các 
khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị, chỉ đạo UBND xã Thụy Hùng bố trí phòng 
họp.  

- Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo tiến độ thực 
hiện dự án. 

(Các đơn vị chuẩn bị đủ tài liệu cho thành phần dự họp) 
- Các thành phần tham dự theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị ý kiến liên 

quan đến nội dung làm việc. 

Kính mời các đồng chí tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./. 
                                                                                                                                                     

Nơi nhận:                                               
- Như thành phần mời họp;                                 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 
- C,PVP UBND tỉnh; 
  các Phòng KTN, KTTH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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