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GIẤY MỜI 

 

 

Thực hiện Thông báo số 318/TB-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh (Ngày 08 tháng 6 năm 

2020), trong đó có nội dung “Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 

- Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên 

cứu, rà soát, đánh  giá các nội dung cần điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 cửa khẩu  Chi Ma. Trong đó xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều 

chỉnh; thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây 

dựng đối với khu vực cửa khẩu chính theo quy định của pháp luật; báo cáo đề 

xuất UBND tỉnh trong tháng 7/2020”.  

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức cuộc 

họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: 

Lãnh đạo Ban; đại diện phòng, ban: QLHT, KHTH, QLDA, TTQLCK. 

- Đại diện các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công 

Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường. 

- Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đề nghị BCH Bộ đội Biên 

phòng tỉnh mời giúp đại diện: Đôn biên phòng cửa khẩu Chi Ma). 

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

Hải quan cửa khẩu Chi Ma). 

- Đại diện UBND huyện Lộc Bình. 

2. Nội dung: Thống nhất các nội dung cần điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 cửa khẩu Chi Ma (gồm: phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh; 

thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng). 

3. Thời gian, địa điểm:  

- 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 7 năm 2020 (Thứ năm). 

- Tại phòng họp tầng 3, Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Giao TTQLCK chuẩn bị phòng họp). 
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Trân trọng kính mời các đồng chí 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, QLHT.                                                 

                                 

 

 PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 

 


		2020-07-22T07:53:20+0700


		2020-07-22T08:35:27+0700


		2020-07-22T08:35:27+0700


		2020-07-22T08:35:27+0700




