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GIẤY MỜI 

Về việc phối hợp xử lý, thực hiện xây dựng công trình kè chắn giữa  

hai bãi xe của Công ty cổ phần đầu tư kho, bãi Cốc Nam - Thiên Trường   

và Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long tại cửa khẩu Cốc Nam 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và chương trình công tác năm 

2020. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) 

tổ chức cuộc họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); Các phòng: Quản lý hạ tầng, Kế hoạch 

Tổng hợp, Quản lý doanh nghiệp; Lãnh đạo TTQLCK. 

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn Sở Xây dựng;  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng và phòng chuyên môn;  

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Mỹ; 

- Đại diện chỉ huy Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Cốc Nam; 

- Người đại điện theo pháp luật: Công ty cổ phần đầu tư kho, bãi Cốc 

Nam - Thiên Trường; Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long. 

(Trường hợp người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp vắng 

mặt phải có Giấy ủy quyền hợp lệ cho người khác dự họp). 

2. Nội dung: Khảo sát hiện trường, xem xét, đánh giá kết quả phối hợp xử 

lý; báo cáo kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng công trình xây 

dựng kè chắn giữa hai bãi xe của 2 doanh nghiệp; thống nhất giải quyết dứt điểm 

vụ việc tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam. 

3. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, ngày 29 tháng 9 năm 2020 (Thứ ba). 

Khảo sát tại hiện trường công trình xây dựng kè chắn giữa hai dự án của hai nhà 

đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư kho, bãi Cốc Nam - Thiên Trường và Công ty cổ 

phần đầu tư Thăng Long), sau đó tổ chức họp tại tầng 2, Nhà kiểm soát liên hợp, 

cửa khẩu phụ Cốc Nam. 

4. Công tác chuẩn bị:  

- Nhằm thúc đẩy việc xử lý dứt điểm công tác xây dựng, gia cố kè chắn 

giữa hai bãi xe, Ban quản lý đề nghị: Công ty cổ phần đầu tư kho, bãi Cốc Nam 

- Thiên Trường và Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, 

báo cáo cụ thể (bằng văn bản, có chữ ký, đóng dấu xác nhận của người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp; số lượng 10 bản) các nội dung, kết quả đã phối 

hợp triển khai thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; những nội 
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dung đã thống nhất, chưa thống nhất; những việc cần tiếp tục thực hiện; những 

kiến nghị, đề xuất đối với doanh nghiệp còn lại hoặc đối với cơ quan quản lý 

nhà nước có liên quan để phối hợp giải quyết, sớm đưa công trình kè vào sử 

dụng, ổn định sản xuất kinh doanh, cùng nhau phát triển. 

- Công ty cổ phần đầu tư kho, bãi Cốc Nam - Thiên Trường in sao các hồ 

sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm định chất lượng công trình kè gửi các 

thành phần tham dự họp và báo cáo kết quả thực hiện các kết luận tại các cuộc 

họp trước, kết quả kiểm định tại cuộc họp. 

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

quan và người đại diện theo pháp luật của hai doanh nghiệp tham dự họp đúng 

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

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, KHTH; 

- Lưu: VT, QLHT.                                                 
                                 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 

 


		2020-09-28T11:28:29+0700


		2020-09-28T13:39:44+0700


		2020-09-28T13:39:44+0700


		2020-09-28T13:39:44+0700




