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THÔNG BÁO 

Về việc hoãn họp làm việc với Nhà đầu tư thực hiện Dự án 
 Khu Trung chuyển hàng hóa 

 
            

 UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 200/GM-UBND ngày 15/6/2018, 
mời họp làm việc với Nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa 
thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, thời gian từ 14h00’, ngày 
19/6/2018 (thứ Ba). Do có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh thông báo 
như sau: 

 1. Hoãn cuộc họp theo Giấy mời trên, thời gian tổ chức lại sẽ có thông 
báo cụ thể sau. 

2. Giao Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ trì phối hợp 
với các cơ quan liên quan báo cáo toàn diện tình hình thực hiện dự án (trong đó 
UBND huyện Cao Lộc báo cáo cụ thể tình hình giải phóng mặt bằng dự án); 
hoàn thành, gửi UBND tỉnh trước ngày 21/6/2018. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 
báo cáo đề xuất giải quyết các kiến nghị của Nhà đầu tư tại Công văn số 
106/LD:TL-HJC ngày 30/5/2018; hoàn thành, gửi UBND tỉnh trước ngày 
21/6/2018. 

4. Yêu cầu Nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, kế 
hoạch triển khai các bước tiếp theo, cam kết thực hiện dự án; hoàn thành, gửi 
UBND tỉnh trước ngày 21/6/2018. 

 (Công văn số 106/LD:TL-HJC gửi kèm theo qua eOffice) 

UBND tỉnh thông báo để các thành phần dự họp biết./. 

 
Nơi nhận:                                                  
- Như thành phần theo GM số 200/GM-UBND;      
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo LS, Đài PT&TH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KTTH, KTN, TH, HC- QT,  
  Trung tâm TH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH.   
 

 TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều  
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