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GIẤY MỜI 

Khảo sát thực địa, kiểm tra các hạng mục công trình xây dựng thuộc  

dự án Bến xe, kho hàng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình  

 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn nhận được 

Văn bản số 22-2021/CV-HTT ngày 08/9/2021 của Công ty cổ phần dịch vụ và 

xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT về việc đề nghị xác nhận tồn tại công 

trình xây dựng bãi đỗ xe khu vực cửa khẩu Chi Ma huyện Lộc Bình. Sau khi 

xem xét, 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: Giao Phòng 

Quản lý hạ tầng - Chủ trì, Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện Sở Xây dựng; 

- Đại diện Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Lộc Bình; 

- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần dịch vụ và xuất nhập 

khẩu tổng hợp Chi Ma HTT (Trường hợp người đại diện theo pháp luật của 

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

2. Thời gian, địa điểm:  

Từ 14 giờ 30 phút, ngày 20/9/2021 (thứ Hai), tại dự án Bến xe, kho hàng 

khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. 

3. Nội dung: Khảo sát thực địa, kiểm tra các hạng mục công trình xây 

dựng và họp bàn thống nhất, hướng dẫn Công ty cổ phần dịch vụ và xuất nhập 

khẩu tổng hợp Chi Ma HTT hoàn thiện các thủ tục để được xác nhận các công 

trình đã đầu tư xây dựng thuộc dự án Bến xe, kho hàng khu vực cửa khẩu Chi 

Ma, huyện Lộc Bình. 

4. Công tác chuẩn bị:  

- Công ty cổ phần dịch vụ và xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT: Chuẩn 

bị hồ sơ, tài liệu và báo cáo các nội dung liên quan; cung cấp hồ sơ năng lực của 

đơn vị thiết kế, đơn vị kiểm định chất lượng công trình; chuẩn bị phòng họp. 

- Đại diện Sở Xây dựng, UBND huyện nghiên cứu đề nghị của doanh 

nghiệp và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. 
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* Lưu ý: đại biểu tham dự họp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Ban Quản lý kính mời các thành phần tham dự họp theo thời gian và địa 

điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (bố trí xe); 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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