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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: 59 /GM-BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày  17 tháng 9 năm 2019 

 

 

GIẤY MỜI  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 

3800/VP-KTN ngày 16/9/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc kiểm tra dự 

án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh. Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) trân trọng kính mời đại diện 

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự kiểm tra như sau: 

1. Thành phần: 

1.1. Dự kiểm tra cả hai nội dung (1 và 2): 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý; lãnh đạo các phòng: Quản lý Hạ tầng, 

Kế hoạch tổng hợp và Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - 

Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Tân Thanh;   

- Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo 

Nguyên.  

- Đại diện lãnh đạo Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Lạng Sơn (đề 

nghị Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên mời giúp). 

1.2. Dự kiểm tra nội dung 1: 

- Đại diện Ban trị sự Giáo hội Việt nam tỉnh Lạng Sơn; đại diện Ban 

thường trực trụ trì Chùa Tân Thanh. 

- Đại diện Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Thanh; 

- Đại diện Chỉ huy Đồn Công an Tân Thanh; 

2. Nội dung:  

2.1. Nội dung 1: Kiểm tra việc hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

san lấp mặt bằng tại Dự án bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu Tân Thanh của 

Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên ảnh hưởng tới kết cấu các 

công trình xây dựng trong khôn viên chùa Tân Thanh theo phản ánh tại Đơn đề 

ngày 15/9/2019 của Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Lạng Sơn. 
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2.2. Nội dung 2: Kiểm tra tổng thể việc tuân thủ quy định pháp luật về 

đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, việc san lấp mặt bằng, hoạt động 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của Dự án bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu Tân 

Thanh của Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên. 

3. Thời gian, địa điểm:  

3.1. Nội dung 1: Bắt đầu từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 00, ngày 19/9/2019 (Thứ 

năm), tại Chùa Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng. 

3.2. Nội dung 2: Bắt đầu từ  9 giờ 30 đến 11 giờ 30, ngày 19/9/2019 (Thứ 

năm); tại hiện trường Dự án bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu Tân Thanh của 

Công ty Cổ phần Vận tải TM Bảo Nguyên, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên chuẩn bị phòng họp 

để đoàn kiểm tra làm việc; chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan đến 02 nội 

dung kiểm tra (sao thành 08 bộ hồ sơ liên quan). 

- Đề nghị đại diện Ban thường trực trụ trì Chùa Tân Thanh báo cáo ảnh 

hưởng tới kết cấu các công trình xây dựng trong khôn viên chùa Tân Thanh. 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung, tham gia ý kiến theo 

chức năng, nhiệm vụ. 

(Gửi kèm Công văn số 3800/VP-KTN ngày 16/9/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh và Đơn khiếu nại khẩn cấp của Ban trị sự Giáo hội Việt nam tỉnh 

Lạng Sơn) 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng kính 

mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự kiểm tra theo nội dung, 

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

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, HT.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ  
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