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GIẤY MỜI 

Khảo sát thực địa vị trí đề xuất dự án đầu tư Bến xe Trường Thành 

 của Công ty cổ phần thương mại logistics Trường Thành 

 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 26/7/2021 về xem xét đề xuất dự án đầu tư 

Bến xe Trường Thành của Công ty cổ phần thương mại logistics Trường Thành 

(Nhà đầu tư); Nhà đầu tư báo cáo đã thực hiện xong công tác đo đạc, cắm mốc 

tại địa điểm đề xuất dự án. Để đảm bảo công tác đánh giá chuyên ngành về nội 

dung an ninh quốc phòng và biên giới quốc gia, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) trân trọng mời khảo sát thực địa tại 

địa điểm đề xuất dự án của Nhà đầu tư với những nội dung sau: 

1. Thành phần 

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

Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện các ngành: BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; 

- Đại diện UBND huyện Văn Lãng. 

- Người đại điện theo pháp luật Công ty cổ phần thương mại logistics 

Trường Thành. 

 (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: Khảo sát thực địa vị trí, địa điểm thực hiện dự án Bến xe 

Trường Thành tại cửa khẩu Tân Thanh của Công ty cổ phần thương mại 

logistics Trường Thành, sau đó họp thống nhất tại phòng họp tầng 02 trụ sở 

Phòng quản lý cửa khẩu Tân Thanh – Cốc Nam, Trung tâm Quản lý cửa khẩu.  

3. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, ngày 29/7/2021 (thứ năm). 

- Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút: Khảo sát thực địa tại dự án. 

- Từ 15 giờ 45 phút: Họp thống nhất nội dung tại phòng họp tầng 02 

Phòng quản lý cửa khẩu Tân Thanh – Cốc Nam, số 5 đường nhánh Bắc, cửa 

khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng. 

4. Công tác chuẩn bị 

- Công ty cổ phần thương mại logistics Trường Thành chuẩn bị đầy đủ 

điều kiện để đảm bảo công tác khảo sát thực địa vị trí đề xuất dự án Bến xe 

Trường Thành. Sau khi khảo sát, đề nghị Công ty hoàn thiện lại đề xuất dự án 

đầu tư trên cơ sở ý kiến tham gia của các Sở, ngành, UBND huyện tại cuộc họp 
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ngày 26/7/2021 và kết quả khảo sát thực địa, gửi về Ban Quản lý trước ngày 

02/8/2021 để xem xét, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đảm bảo theo đúng thời gian 

giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. 

- Đề nghị BCHBĐBP tỉnh và BCH Quân sự tỉnh tham gia ý kiến thẩm định 

liên quan đến lĩnh vực quốc phòng và biên giới quốc gia (khu vực này năm 2019, 

Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản đường tuần 

tra biên giới) và sự phù hợp với Hiệp định về Quy chế quản lý Biên giới trên đất 

liền Việt Nam - Trung Quốc và Nghị định số 34/NĐ-CP về quy chế khu vực biên 

giới đất liền. 

- Trung tâm QLCK chuẩn bị phòng họp tại cửa khẩu Tân Thanh. 

* Trân trọng đề nghị các thành phần dự họp thực hiện nghiêm quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tham dự. 

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.                                                 
                                 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Hoàng Văn Quyết 
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