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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 46  /GM-BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày  16  tháng 7 năm 2019 

 

 

GIẤY MỜI 

 

Ngày 10/7/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn (Ban Quản lý) nhận được công văn số 80/VP-BATGT ngày 09/7/2019 của 

Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn (Ban ATGT) về việc đảm bảo an toàn 

giao thông trong khu vực của khẩu Hữu Nghị; Công văn số 63/CV-XC ngày 

04/7/2019 của Công ty TNHH Xuân Cương về việc cắm biển báo giao thông, 

làm mới vạch sơn, gờ giảm tốc; Công văn số 57/CV-XC đề ngày 25/6/2019 của 

Công ty TNHH Xuân Cương về việc tạm bàn giao mặt bằng, vỉa hè đường phục 

vụ thi công xây dựng.  Để có cơ sở giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, Ban 

Quản lý mời đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan họp bàn thống nhất một số 

nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý, Phòng quản lý Hạ tầng, Ban Quản lý dự 

án, Trung tâm quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm. 

- Đại diện sở Giao thông vận tải. 

- Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại diện: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Trạm kiểm soát 

biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; 

- Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; 

- Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn; 

- Đại diện Công ty TNHH Xuân Cương ; 

2. Nội dung: 

- Khảo sát, xác định vị trí đặt bổ sung biển báo giao thông, vạch sơn, gờ 

giảm tốc để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

- Xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Xuân Cương về việc tạm bàn 

giao mặt bằng, vỉa hè đường phục vụ thi công xây dựng. 

3. Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, ngày 18/7/2019 (thứ năm) tại 

phòng họp tầng 4, Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị. 

4. Công tác chuẩn bị: Để buổi làm việc đạt kết quả, Ban Quản lý đề 

nghị: 
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- Phòng quản lý Hạ tầng chuẩn bị sơ đồ, vị trí đã cắm các loại biển báo, 

vạch sơn tổ chức giao thông đã triển khai tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị. 

- Công ty TNHH Xuân Cương chuẩn bị các nội dung liên quan theo công 

văn số 63/CV-XC ngày 04/7/2019 và công văn số 57/CV-XC ngày 25/6/2019. 

- Đại diện các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung theo chức năng, 

nhiệm vụ để tham gia ý kiến trong cuộc họp. 

(Gửi kèm theo giấy mời là Công văn số 63/CV-XC và công văn số 57/CV-

XC của Công ty TNHH Xuân Cương) 

Ban Quản lý kính mời các thành phần tham dự họp đúng thời gian, địa 

điểm nêu trên./. 

 KT. TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần  mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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