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GIẤY MỜI 

Khảo sát thực địa xem xét đề nghị điều chỉnh dự án Khu kinh doanh  

Dịch vụ Thương mại -Tổng hợp tại cửa khẩu Hữu Nghị của Công ty  

cổ phần Khang Việt Hà  

 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn nhận được Văn bản đề 

nghị điều chỉnh dự án Khu kinh doanh Dịch vụ Thương mại – Tổng hợp tại cửa 

khẩu Hữu Nghị của Công ty Cổ phần Khang Việt Hà; Để có đầy đủ cơ sở xem 

xét đề xuất điều chỉnh dự án của Nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) 

tổ chức cuộc họp với những nội dung sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); lãnh đạo Phòng Kế hoạch tổng hợp, 

Phòng Quản lý hạ tầng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, BCH Quân sự 

tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc. 

- Người đại điện theo pháp luật Công ty cổ phần Khang Việt Hà. 

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

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

 2. Nội dung: Xem xét khảo sát thực địa vị trí, địa điểm thực hiện dự án 

Khu kinh doanh Dịch vụ Thương mại – Tổng hợp tại cửa khẩu Hữu Nghị của 

Công ty Cổ phần Khang Việt Hà, sau đó họp thống nhất tại tầng 4 Tòa nhà cửa 

khẩu Hữu Nghị. 

3. Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (Thứ tư). 

- Từ 08 giờ 30 phút - 09 giờ 00 phút: Khảo sát thực địa tại dự án. 

- Từ 09 giờ 15 phút: Họp thống nhất nội dung tại Phòng họp tầng 4 Tòa 

nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

4. Công tác chuẩn bị:  

- Ban Quản lý dự thảo Báo cáo thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án Khu 

kinh doanh Dịch vụ Thương mại – Tổng hợp tại cửa khẩu Hữu Nghị để các sở, 

ngành nghiên cứu, cho ý kiến tại cuộc họp. 
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- Công ty cổ phần Khang Việt Hà chuẩn bị báo cáo về dự án Khu kinh 

doanh Dịch vụ thương mại - tổng hợp tại cửa khẩu Hữu Nghị và các nội dung đề 

nghị điều chỉnh. 

- Đại diện các sở, ngành, UBND huyện nghiên cứu dự thảo Báo cáo của 

Ban Quản lý và đề nghị của doanh nghiệp và tham gia ý kiến theo chức năng, 

nhiệm vụ của ngành, cụ thể: 

+ Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến về sự cần thiết xin ý kiến của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Thường trực Tỉnh ủy theo Quyết định số 1902-

QĐ/TU ngày 23/7/2019, do tại khoản 5, mục  I Quyết định quy định: “Dự án đầu 

tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí 

giải phóng mặt bằng) từ 120 tỷ đồng trở lên” thì thuộc trường hợp xin ý kiến của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tại khoản 4, mục II Quyết định quy định: “Sử dụng đất 

ở trong khu vực đô thị có diện tích từ 2 đến dưới 5 ha và ở ngoài khu vực đô thị 

có diện tích từ 5 ha đến dưới 15 ha” thì thuộc trường hợp xin ý kiến của Thường 

trực Tỉnh ủy. Trong khi dự án thuộc cả hai trường hợp nêu trên. 

+ Đề nghị BCHBĐBP tỉnh và BCH Quân sự tỉnh cho ý kiến về phạm vi, vị 

trí dự án có thuộc đất quốc phòng, có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và có 

thuộc diện thẩm định của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 hay không. 

+ Các nội dung khác yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung, giải trình để báo cáo 

tỉnh (nếu có). 

- Trung tâm QLCK chuẩn bị phòng họp tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

(Có hồ sơ dự án và dự thảo Báo cáo gửi kèm) 

Ban Quản lý kính mời các đơn vị tham dự họp theo thời gian và địa điểm 

nêu trên./. 

 

Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (chuẩn bị phương tiện); 

- Lưu: VT, KH.                                                 
                                 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
 


		2021-07-15T16:49:54+0700


		2021-07-15T16:57:47+0700


		2021-07-15T16:57:47+0700


		2021-07-15T16:57:47+0700




