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GIẤY MỜI 

Về việc thống nhất đổ bê tông mặt bãi và gờ chắn bánh xe  

để hoàn thiện xây dựng Kè Cốc Nam giữa hai bãi xe của Công ty CPĐT 

kho, bãi Cốc Nam - Thiên Trường và Công ty CPĐT Thăng Long 

 

 

Ngày 07/7/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn (Ban Quản lý) nhận được Công văn số 67/VP-TL ngày 04/7/2021 của Công 

ty cổ phần đầu tư Thăng Long đề nghị Ban Quản lý tổ chức cuộc họp bàn, thống 

nhất giải quyết hoàn thiện công trình kè Cốc Nam; Ban Quản lý tổ chức cuộc 

họp với những nội dung sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); Phòng Quản lý hạ tầng, TTQLCK. 

- Đại diện lãnh đạo Sở: Xây dựng, Tư pháp. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng. 

- Đại diện lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

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

- Thiên Trường (Công ty Thiên Trường). 

- Người đại điện theo pháp luật Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long 

(Công ty Thăng Long). 

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

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

2. Nội dung: Xem xét, thống nhất phương án triển khai thực hiện đổ bê 

tông mặt bãi và gờ chắn bánh xe để hoàn thiện công trình Kè Cốc Nam. 

3. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (Thứ năm), 

tại Phòng họp tầng 3 Trụ sở Ban Quản lý. 

4. Công tác chuẩn bị:  

- Đại diện các Sở,  nghiên cứu nội dung họp và tham gia ý kiến theo chức 

năng, nhiệm vụ của ngành để hướng dẫn doanh nghiệp. 
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- Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long báo cáo phương án, tiến độ thực 

hiện thi công đổ bê tông hoàn thiện mặt bãi tại công trình kè Cốc Nam (Dự kiến 

đơn vị thi công, thời gian thi công, kinh phí thực hiện thực tế so với dự toán kèm 

theo hồ sơ thiết kế,...); đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan. 

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

báo cáo nội dung về Phương án thanh toán kinh phí, đề xuất việc giám sát, 

nghiệm thu khối lượng thực hiện để thống nhất thực hiện. 

 (Ban Quản lý dự thảo nội dung phương án giải quyết kèm theo Giấy mời 

này để các thành phần họp nghiên cứu trước). 

Ban Quản lý kính mời các đơn vị tham dự họp đúng thành phần, thời gian 

và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (Bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, HT.                                                 

                                 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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