
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 5 năm 2020 
 

V/v hỗ trợ, đôn đốc tiến độ triển khai 

dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật và nhà xưởng Phúc Khang 

thuộc Khu phi thuế quan 

 

 

Kính gửi:  

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

- Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang. 
 

 

Xem xét Văn bản số 01/BC-HNPK ngày 20/4/2020 của Công ty TNHH 

Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang về việc thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng 

kinh tế kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm đầu 

mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ trách nhiêṃ của cơ quan 

quản lý nhà nước đối với viêc̣ triển khai thưc̣ hiêṇ dư ̣án, chủ đôṇg hỗ trợ, đôn đốc 

Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang triển khai dự án Đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan bảo đảm 

theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 

của UBND tỉnh. 

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

Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, XD, TNMT, CT; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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