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GIẤY MỜI 

Họp thống nhất nội dung liên quan Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch  

Phân khu Trục trung tâm Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn 

 

 

Thực hiện Công văn số 1954/VP-KT ngày 22/5/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân 

khu trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Công văn số 

2280/VP-KT ngày 10/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn V/v đẩy 

nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức cuộc 

họp với nội dung như sau:  

1. Thành phần: 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Lãnh đạo 

Ban (chủ trì); lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý hạ tầng, Trung tâm Quản 

lý cửa khẩu; 

- Đại diện các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

- Đại diện lãnh đạo và bộ phận chuyên môn: Công ty Cổ phần BOT Bắc 

Giang - Lạng Sơn; Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn; Công ty cổ 

phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô thị; 

- Đại diện: Bưu Điện tỉnh Lạng Sơn, Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương. 

2. Thời gian, địa điểm:  

- Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 30/6/2021 (thứ Tư); 

- Tại phòng họp tầng 3, trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn; Số 7, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn 

3. Nội dung: Xin ý kiến thống nhất nội dung Điều chỉnh cục bộ Đồ án 

Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1578/QĐ-

UBND ngày 01/9/2015. 
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4. Công tác chuẩn bị:  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị sau có ý kiến cụ thể: 

- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô thị: chuẩn bị tài liệu,  

các nội dung liên quan và trình chiếu phương án điều chỉnh cục bộ đồ án Quy 

hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ 

lệ 1/2000. 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn và Công ty Cổ phần 

BOT Bắc Giang - Lạng Sơn: cho ý kiến đối với các nội dung liên quan dự án 

Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (đoạn đi qua Khu trung chuyển hàng hoá). 

- Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn: cho ý kiến các nội dung 

liên quan đến quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hoá thuộc 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Khu tái định cư và dân cư dự 

án Khu trung chuyển hàng hoá. 

- Bưu Điện tỉnh Lạng Sơn: cho ý kiến đối với các nội dung liên quan dự 

án Xây dựng Bưu cục cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.  

- Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương: cho ý kiến đối với các nội 

dung liên quan dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách, hàng hóa; điểm tập 

kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

Các cơ quan, đơn vị dự họp tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ và 

lĩnh vực quản lý. 

(Gửi kèm Bản vẽ phương án sau điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu vực 

cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Khu trung chuyển hàng hoá) 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự đầy đủ./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, HT.                                                 

                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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