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GIẤY MỜI 

Khảo sát thực địa xem xét đề xuất dự án đầu tư Bến xe Trường Thành của 

Công ty cổ phần thương mại logistics Trường Thành 

 

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

xuất dự án đầu tư Bến xe Trường Thành của Công ty cổ phần thương mại 

logistics Trường Thành (Nhà đầu tư); Để có đầy đủ cơ sở xem xét đề xuất 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, Ban Quản lý dụ án, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo 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 địa điểm đề xuất đầu tư và họp thống nhất nội 

dung liên quan đến đề xuất thực hiện dự án Bến xe Trường Thành tại cửa khẩu 

Tân Thanh của Công ty cổ phần thương mại logistics Trường Thành. 

3. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2021. 

- Từ 14 giờ 00 phút - 14 giờ 45 phút: Khảo sát thực địa tại dự án (các thành 

phần dự họp tập trung tại Km 4+500 bên phải đường chuyên dụng vận tải hàng hóa 

Tân Thanh - Pò Chài cách đường biên giới mốc 1088/2-1089 khoảng 200m). 

- Từ 15 giờ 00 phút: Họp thống nhất nội dung tại phòng họp tầng 2, trụ sở 

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:  

- Ban Quản lý dự thảo Báo cáo thẩm định đề xuất dự án Bến xe Trường 

Thành để các sở, ngành nghiên cứu, cho ý kiến tại cuộc họp. 

- Công ty cổ phần thương mại logistics Trường Thành chuẩn bị báo cáo 

về đề xuất dự án Bến xe Trường Thành, trong đó bổ sung nội dung đánh giá sơ 
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bộ tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 

21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. 

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

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

nhiệm vụ của ngành, một số nội dung cụ thể: 

+ Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về đề xuất hình thức sử 

dụng đất của Nhà đầu tư và hướng dẫn Nhà đầu tư đề xuất hình thức sử dụng đất 

phù hợp theo quy định của Luật đất đai; cho ý kiến về nội dung đánh giá sơ bộ tác 

động môi trường của Nhà đầu tư;  

+ Đề nghị UBND huyện Văn Lãng cho ý kiến về tính khả thi trong công 

tác GPMB đối với vị trí đề xuất để thực hiện dự án của Nhà đầu tư. 

+ 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). 

- Đề nghị các thành phần dự họp nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19 theo quy định. 

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

(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 
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