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GIẤY MỜI 

Họp xem xét đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 

- Lạng Sơn và Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông 
  

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; 

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

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 639/VP-KT ngày 

22/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Ban Quản lý xây dựng và 

bảo trì hạ tầng giao thông. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức mời các đơn vị có 

liên quan họp thống nhất nội dung như sau:  

1. Nội dung: Họp xem xét đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn và Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông 

(đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Báo 

cáo số 41/BC-BQLKKTCK ngày 15/02/2022 và đề nghị của Ban Quản lý xây 

dựng và bảo trì hạ tầng giao thông tại Công văn số 75/BQLXD-KHTC ngày 

18/02/2022). 

2. Thời gian: 15h30, ngày 28/02/2022 (Thứ 2) 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Thành phần 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Quản lý đầu tư công; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; 

 - Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn; 

 - Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

 - Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông. 

5. Đề nghị: Các thành viên tham dự họp nghiên cứu tài liệu, nội dung, 

thông tin liên quan theo chức năng quản lý nhà nước để tham gia ý kiến tại cuộc 
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họp. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các cơ quan, tham dự đúng 

thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 
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