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GIẤY MỜI 
Họp xem xét đề xuất của Tập đoàn Vịnh Bắc Bộ về đầu tư dự án  

Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 
  

UBND tỉnh tổ chức họp xem xét đề xuất của Tập đoàn Vịnh Bắc Bộ về 
đầu tư dự án Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng 
Sơn với nội dung cụ thể sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ngoại vụ, Ban Quản lý 
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Văn Lãng.  

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ ngày 04/4/2019 (thứ 
Năm), tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

3. Nội dung: 

Xem xét đề xuất của Tập đoàn Vịnh Bắc Bộ về đầu tư Khu phi thuế quan 
thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. 

4. Phân công thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổng hợp, 
báo cáo UBND tỉnh các nội dung liên quan đến đề xuất của Tập đoàn Vịnh Bắc 
Bộ về đầu tư Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng 
Sơn (nội dung đề xuất đã được Công ty Hữu hạn khai thác và Đầu tư khu bảo 
thuế tổng hợp Bằng Tường, Quảng Tây – đại diện Nhà đầu tư gửi tới Sở). 

- Các cơ quan liên quan báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
 các phòng: HC-QT, TTTHCB; 

- Lưu: VT, VQK. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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