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GIẤY MỜI  

Về việc kiểm tra, rà soát sử dụng đất, đầu tư xây dựng 

các dự án tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 185/TB-

UBND ngày 27/3/2020 về Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-

19 và tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) kính 

mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

-  Lãnh đạo Ban Quản lý chủ trì; đại diện phòng: Quản lý Hạ tầng, Kế 

hoạch tổng hợp; Trung tâm quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và 

Đầu tư. 

- Đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma; 

- Đại diện Chi cục Hải quan Chi Ma; 

- Đại diện UBND huyện Lộc Bình (đề nghị UBND huyện mời giúp đại 

diện lãnh đạo UBND xã Yên Khoái); 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tuấn Minh: Tham dự 

nội dung 1; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kim Phúc Hà: Tham 

dự nội dung 2; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV thương mại 

Hòa Bình: Tham dự nội dung 3; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Trần Quang 

Nghĩa: Tham dự nội dung 4; 

 (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:  

Thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020; tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc 

Bình, cụ thể như sau: 

- Nội dung 1: Từ 08h00 - 10h00: Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Dự 

án Kho bãi xếp dỡ hàng hóa cửa khẩu Chi Ma của Công ty TNHH Tuấn Minh. 



2 

 

- Nội dung 2: Từ 10h0 - 11h30, kiểm tra tình hình thực hiện dự án Văn 

phòng giao dịch, trưng bày giới thiệu sản phẩm và kho hàng hóa tổng hợp của 

Công ty TNHH Kim Phúc Hà. 

- Nội dung 3: Từ 13h30 - 15h30, kiểm tra tình hình thực hiện dự án Cửa 

hàng kinh doanh tổng hợp, văn phòng giao dịch, dịch vụ thương mại của Công 

ty TNHH MTV thương mại Hòa Bình. 

- Nội dung 4: Từ 15h30 - 17h00, kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Công 

ty TNHH MTV Trần Quang Nghĩa. 

(Địa điểm kiểm tra tại thực địa các dự án của Nhà đầu tư) 

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: 

- Các Công ty có dự án được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tình hình đầu tư 

xây dựng dự án, tình hình sử dụng đất, 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; Chuẩn bị phòng họp. 

- 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./. 

 

Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HT.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ  
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