
         UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  55 /GM-SKHĐT 

 

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 5 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Về việc thống nhất xử lý nội dung liên quan đến triển khai thực hiện  

dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang  

thuộc khu phi thuế quan 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1851/VP-KT ngày 

29/4/2022,  Công văn số  66/VP-KT ngày 30/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh, 

nội dung liên quan đến triển khai dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà 

xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan của Công ty TNHH Đầu tư Hữu 

Nghị Phúc Khang;  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan tham dự. 

1. Nội dung:  Rà soát trình tự, thủ tục thẩm định, chấp thuận chủ trương dự 

án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc khu phi thuế 

quan; thống nhất xem xét kiến nghị của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng 

huyện Văn Lãng tại Báo cáo số 311-BC/BCĐ ngày 25/4/2022 về khó khăn, 

vướng mắc trong công tác chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc 

khu phi thuế quan 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 15h00, ngày 20/5/2022 (Thứ sáu). 

- Địa điểm: Phòng họp 402, Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 02, đường 

Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

3. Thành phần  

- Lãnh đạo các  Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài 

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

tỉnh;  

- Lãnh đạo Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng. 

5. Đề nghị: Các cơ quan cung cấp thông tin liên quan đến năng lực của 

Nhà đầu tư; việc chấp hành các quy định pháp luật; đánh giá khả năng triển khai 

thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang 

thuộc khu phi thuế quan của Công ty Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc 

Khang và tham gia ý kiến trực tiếp vào nội dung dự thảo bảo cáo (dự thảo bảo 

cáo gửi kèm theo Giấy mời này). 
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Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Đ/c Trần Duy Khánh - Chuyên viên Phòng 

Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 

0972.190.2013. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
 


		2022-05-18T16:25:10+0700




