
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:         /GM-BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày       tháng  5  năm 2021 

 
 

GIẤY MỜI  

V/v xem xét đề nghị của doanh nghiệp đưa dự án Bến xe, kho hàng  

khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình tiếp tục hoạt động 
 

 

Xem xét Công văn số 12/CV-HTT đề ngày 19/4/2021của Công ty cổ phần 

dịch vụ XNK tổng hợp Chi Ma HTT; trong đó có nội dung đề nghị cho hoạt 

động trở lại đối với dự án “Bến xe, kho hàng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện 

Lộc Bình…..”; Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, 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 các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường. 

- Đại diện UBND huyện Lộc Bình; 

- Đại diện Cục Hải quan tỉnh; 

- Đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Chi cục Hải quan cửa khẩu 

Chi Ma (đề nghị TTQLCK chuyển Giấy mời giúp). 

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

khẩu tổng hợp Chi Ma HTT. 

2. Nội dung: Xem xét các điều kiện để cho phép đưa Dự án Bến xe, kho 

hàng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình tiếp tục hoạt động. 

3. Thời gian, địa điểm:  

- Từ 14 giờ 30 ngày 07/5/2021 (Thứ sáu) khảo sát trực tiếp tại khu vực dự 

án Bến xe, kho hàng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình.  

- Sau khi khảo sát xong tổ chức họp tại Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa 

khẩu Chi Ma. 

4. Chuẩn bị nội dung cuộc họp: 

- TTQLCK chuẩn bị phòng họp, phối hợp hướng dẫn việc khảo sát thực 

địa; chuyển Giấy mời này cho 02 đơn vị tại cửa khẩu Chi Ma; 

- 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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- Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT: chuẩn 

bị các nội dung, báo cáo liên quan đến đề nghị của doanh nghiệp( hồ sơ, thủ tục 

pháp lý, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng đủ điều kiện tiếp tục hoạt động của dự 

án); Hướng dẫn khảo sát khu vực Bến xe. 

- Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chuẩn bị các nội 

dung liên quan để tham gia ý kiến tại cuộc họp về đề nghị của doanh nghiệp đưa 

Bến xe, kho hàng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình tiếp tục hoạt động. 

Ban Quản lý 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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