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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Thông báo số 166/TB-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác quản lý nhà nước khu vực cửa khẩu 

Bình Nghi. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban 

quản lý) tổ chức cuộc kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư tại 

khu vực cửa khẩu Bình Nghi như sau: 

1. Thành phần: 

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

(chủ trì); Lãnh đạo các phòng chuyên môn: Quản lý Hạ tầng, Kế hoạch tổng 

hợp, Quản lý Doanh nghiệp, Lãnh đạo TTQLCK Tân Thanh - Cốc Nam; 

- Đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông vận tải; 

- Đại diện lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng. 

- Đại diện Lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Nghi; 

- Đại diện Cục Hải Quan tỉnh (đề nghị Cục Hải Quan mời giúp Chi cục Hải 

quan Tân Thanh, Đội Hải quan cửa khẩu phụ Bình Nghi); 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tràng Định (đề nghị UBND huyện mời 

giúp UBND xã Đào Viên); 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vân Sơn: Tham dự 

nội dung 1; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh 

dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Nghi - Thiên Trường: Tham dự nội dung 2; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Thuận 

Phát Lạng Sơn: Tham dự nội dung 3; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương 

mại Thanh Phát: Tham dự nội dung 3; 

(Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty cử người khác dự 

thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ). 

2. Thời gian, địa điểm, nội dung:  
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Thứ Sáu, ngày 05 tháng 4 năm 2019; tại cửa khẩu Bình Nghi, xã Đào 

Viên, huyện Tràng Định, cụ thể như sau: 

- Nội dung 1: Từ 08h30 - 09h30, tập trung Đoàn công tác thực hiện: kiểm 

tra tình hình đầu tư xây dựng dự án Bến xe ô tô hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa 

khẩu phụ Bình Nghi của Công ty TNHH Vân Sơn tại vị trí thôn Nà Coóc, xã 

Đào Viên, huyện Tràng Định. 

- Nội dung 2: Từ 09h40 - 10h00, kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng tại dự 

án Đầu tư bến bãi, kho hàng, dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu cửa khẩu Bình 

Nghi - Thiên Trường. 

- Nội dung 3: Từ 10h10 - 10h45, kiểm tra thực địa các vị trí bến bãi tự phát, 

các công trình xây dựng của các nhà đầu tư có khả năng xây dựng ngoài ranh giới 

dự án đầu tư đã được phê duyệt. 

- Đoàn công tác làm việc tại Văn phòng của Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình 

Nghi vào lúc 11h00 (đề nghị Lãnh đạo Đồn tạo điều kiện bố trí giúp nơi làm việc). 

3. Công tác chuẩn bị: 

Để cuộc họp đạt hiệu quả cao, đề nghị các Công ty, các cơ quan, đơn vị 

chuẩn bị nội dung liên quan như sau: 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan 

đến công trình đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐT.229) (về quy mô, chỉ 

giới đường đỏ, hành lang bảo vệ, ranh giới giải phóng mặt bằng…) và sự ảnh 

hưởng của các dự án Công ty TNHH Vân Sơn và Công ty cổ phần Đầu tư kinh 

doanh dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Nghi - Thiên Trường tại khu vực cửa khẩu 

Bình Nghi đối với các đoạn tuyến đi qua dự án. 

- Công ty TNHH Vân Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh dịch vụ 

xuất nhập khẩu Bình Nghi - Thiên Trường, Công ty TNHH Thương mại Thuận 

Phát Lạng Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát: Chuẩn bị 

báo cáo tình hình đầu tư xây dựng các dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị đối với các dự án do Công ty làm 

Chủ đầu tư; Chuẩn bị hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan đến dự án đầu tư. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung làm việc, ý kiến tham 

gia theo chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý. 

Trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị tham dự họp đúng thành phần, 

thời gian và địa điểm trên./. 

 KT. TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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