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GIẤY MỜI  

Xem xét nội dung đề nghị Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc Tế 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND 

tỉnh tại công văn số 3128/VP-KT ngày 03/8/2020 về việc xem xét đề nghị của 

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc Tế. 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 các phòng: Quản lý Hạ tầng (chủ trì); Quản lý Doanh nghiệp; 

Kế hoạch tổng hợp; Trung tâm quản lý cửa khẩu. 

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

trường, Giao thông vận tải; 

- Đại diện Cục Hải quan (Đề nghị Cục Hải quan mời giúp Chi cục Hải 

quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị); 

- Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (Đề nghị BCH BĐBP tỉnh 

mời giúp Đồn, Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị) 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc Tế; 

2. Nội dung: Xem xét đề xuất dự án đầu tư địa điểm tập kết, kiểm tra, 

giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh nằm  trong  khu 

vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị của Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc Tế. (Vị trí 

tại Km1+800 bên trái tuyến hướng Hữu Nghị - Lạng Sơn, là bãi đổ đất thải khi 

làm tuyến đường nội bộ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, hiện đang giao cho Công 

ty TNHH Xuân Cương quản lý). 

3. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 14 giờ 30 ngày 10/8/2020 (Thứ hai); tại 

Phòng hợp tầng 4, Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị (Tại cửa khẩu Hữu Nghị). 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Đề nghị Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc Tế chuẩn bị báo cáo, các nội 

dung liên quan đến đề xuất dự án đầu tư địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập 

trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh nằm  trong  khu vực cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị.  
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung liên quan đến quy trình, thủ 

tục đăng ký đầu tư thực hiện dự án. 

- Sở Xây dựng xem xét sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan, thủ 

tục thực hiện điều chỉnh quy hoạch (nếu cần). 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất tại khu vực nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án. 

- Sở Giao thông vận tải tham gia ý kiến về phương án, hướng tuyến, sơ bộ 

chiều dài chiếm dụng đất vào khu đất bãi đổ thải Km1+800 đối với dự án đường 

cao tốc đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị. 

- Cục Hải quan tham gia ý kiến về quy trình, thủ tục, điều kiện được công 

nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, 

chuyển phát nhanh nằm  trong  khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tham gia ý kiến về việc đảm bảo an 

ninh khu vực cửa khẩu, vị trí đề xuất thực hiện dự án nằm ngoài barie số 2 có 

ảnh hưởng đến việc quản lý, giám sát của lực lượng biên phòng tại cửa khẩu. 

(gửi kèm giấy mời là văn bản số 078/CV/2020/HCN ngày 29/7/2020 và 

các giấy tờ liên quan của Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc Tế) 

Ban Quản lý trân trọng kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự 

họp theo nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HT.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết  
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