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GIẤY MỜI  

V/v xem xét đề xuất của doanh nghiệp đầu tư xây dựng  

Tuyến đường số 17 theo Quy hoạch tại cửa khẩu Chi Ma 
 

 

Ban Quản lý nhận được đề xuất của doanh nghiệp xin đầu tư xây dựng 

tuyến đường số 17 theo quy hoạch tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái, 

huyện Lộc Bình (Văn bản số 10/BC-HTT ngày 29/12/2020 của Công ty cổ phần 

dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT); Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, 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), phòng QLHT, TTQLCK; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình; 

- Đại diện lãnh đạo Đồn biên phòng Chi Ma, Chi cục Hải quan Chi Ma 

(Giao TTQLCK mời); 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập 

khẩu tổng hợp Chi Ma HTT (Đề nghị Công ty mời giúp đơn vị Tư vấn thiết kế); 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH xây dựng Vĩnh Long. 

2. Nội dung: Xem xét đề nghị của Công ty HTT đề xuất được đầu tư xây 

dựng đoạn tuyến số 17 từ nút giao số N13 đến nút giao số N45 theo đúng quy 

hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình được UBND tỉnh phê duyệt 

điều chỉnh tại Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 08/10/2008. 

3. Thời gian, địa điểm:  

Từ 14 giờ 30 ngày 18/3/2021 (Thứ năm), xem xét, khảo sát tại đầu tuyến 

đường, khu vực cửa khẩu Chi Ma; sau đó họp tại Nhà kiểm soát liên ngành số 1 

cửa khẩu Chi Ma. 

4. Chuẩn bị nội dung cuộc họp: 

- Phòng Quản lý hạ tầng thuộc Ban Quản lý chuẩn bị các nội dung, tài liệu 

liên quan phục vụ cuộc họp. 
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- TTQLCK chủ trì, hướng dẫn khảo sát và chuẩn bị Phòng họp; 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu các nội dung liên quan và nội 

dung xin ý kiến Ban Quản lý gửi kèm theo giấy mời này. 

Ban Quản lý kính trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (để bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT, HT.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 
 

Hoàng Văn Quyết  
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