
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2019 

V/v theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện 

dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô 

Dragon 

 

 

                  Kính gửi:    

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

- Công ty TNHH Sản xuất ô tô Dragon - Miền Bắc Việt Nam. 
 

 

Xem xét Công văn số 1209/CV-DRG ngày 09/12/2019 của Công ty TNHH 

Sản xuất ô tô Dragon - Miền Bắc Việt Nam về việc “phúc đáp nội dung văn bản 

số 4918/VP-KTN của UBND tỉnh Lạng Sơn”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Sản 

xuất ô tô Dragon - Miền Bắc Việt Nam thực hiện dự án Nhà máy sản xuất và lắp 

ráp ô tô Dragon theo đúng tiến độ đã được phê duyệt tại Giấy chứng nhận đầu tư số 

141025000215 chứng nhận lần đầu ngày 28/8/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ 

01 ngày 19/8/2011 và nội dung Kế hoạch số 730/DRG ngày 30/7/2019 mà Công ty 

đã gửi tới các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời thực hiện đầy đủ các nội dung 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4918/VP-KTN ngày 28/11/2019, 

Thông báo số 522/TB-UBND ngày 09/9/2019 và các văn bản khác có liên quan; 

kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông b áo để Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công ty TNHH Sản xuất ô tô Dragon - Miền Bắc Việt 

Nam và các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TNMT, XD, KH&ĐT; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- CPVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 

 


		2019-12-24T07:51:15+0700


		2019-12-24T09:41:19+0700


		2019-12-24T09:41:21+0700


		2019-12-24T09:41:22+0700




