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GIẤY MỜI 

     Về việc kiểm tra, rà soát tình hình triển khai thực hiện dự án Bến xe ô tô 

hàng hóa xuất nhập khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình của Công ty cổ phần 

đầu tư phát triển Thăng Long Lạng Sơn 

 

Thực hiện Thông số 616/TB-UBND, ngày 09/11/2020 về kết luận của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 

04/11/2020 về nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bến xe ô tô 

hàng hóa xuất nhập khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, theo đó có nội dung giao 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn thực hiện: “... chủ trì, 

phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lộc Bình, nhà đầu tư dự án và cơ quan 

liên quan rà soát cụ thể tình hình triển khai thực hiện dự án đến thời điểm hiện 

nay;đánh giá lại nhu cầu xem có thực sự cần thiết phải triển khai tất cả các 

hạng mục dự án như đã đề xuất hay không, đồng thời phối hợp với UBND huyện 

Lộc Bình xem xét, nhận định khả năng giải phóng mặt bằng, để từ đó lựa chọn 

các hạng mục tiếp tục đầu tư, cũng như quy mô diện tích dự án phù hợp, đảm 

bảo tính khả thi thực hiện,báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2020 để xem 

xét, cho chủ trương thực hiện”. 

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

tổ chức khảo sát thực địa dự án, họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); đại diện lãnh đạo các phòng chuyên 

môn: Quản lý hạ tầng, Kế hoạch tổng hợp; đại diện lãnh đạo Trung tâm quản lý 

cửa khẩu; 

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

nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải. 

- Đại diện BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh (đề nghị BCH bộ đội biên phòng 

tỉnh mời giúp chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma). 

- Đại diện Cục Hải Quan Lạng Sơn (đề nghị Cục Hải quan mời giúp lãnh 

đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma). 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình. 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Yên Khoái. 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư phát triển 

Thăng Long Lạng Sơn (trường hợp người đại diện theo pháp luật cử người khác 

dự thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 
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2. Nội dung: Kiểm tra thực địa, rà soát tình hình triển khai thực hiện dự 

án đến thời điểm hiện nay; đánh giá lại nhu cầu triển khai các hạng mục dự án 

như đã đề xuất; xem xét, nhận định khả năng giải phóng mặt bằng để lựa chọn 

các hạng mục tiếp tục đầu tư, quy mô diện tích dự án phù hợp, đảm bảo tính khả 

thi dự án.  

3. Thời gian, địa điểm: 14h30’, ngày 16 tháng 11 năm 2020 (Thứ hai); 

tại thực địa dự án Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu Chi Ma, huyện Lộc 

Bình, sau đó họp thống nhất ý kiến tại Phòng họp tầng 3, Nhà kiểm soát liên 

ngành số 1, cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Đề nghị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng Long Lạng Sơn chuẩn 

bị báo cáo và tài liệu liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án, công tác 

GPMB, đầu tư xây dựng dự án Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu Chi Ma, 

huyện Lộc Bình; các nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và dự kiến 

tiến độ triển khai theo các nội dung đề xuất của Công ty; việc tách riêng hạng 

mục gia công, chế biến hàng hóa nông lâm sản, thực phẩm ra khỏi dự án Bến xe 

hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Chi Ma thành 1 dự án riêng biệt để đảm bảo 

phù hợp với tính chất hoạt động; việc rà soát các quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường để có biện pháp triển khai phù hợp, đúng quy định,... 

- Đề nghị các thành phần tham dự họp: theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, chuẩn bị các nội dung liên quan đến dự án Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập 

khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình theo nội dung mời. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị tham dự khảo sát, họp đúng thành phần, nội dung, thời gian và địa 

điểm nêu trên./. 

 TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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