
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày         tháng  01 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

V/v kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và bàn giao mặt bằng 

Nút giao đấu nối dự án với Quốc lộ 1 tại cửa khẩu Hữu Nghị 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Ban Quản lý: Lãnh đạo Ban - chủ trì, Phòng QLHT, TTQLCK; 

- Đại diện Sở Giao thông vận tải; 

- Đại diện: UBND huyện Cao Lộc, UBND thị trấn Đồng Đăng; 

- Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Khang Việt Hà; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Thương mại Phú Gia Hà Nội; 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 20/01/2022 (thứ năm). 

- Từ 14h00 đến 14h30 tại Km1+374 Quốc lộ 1 (khu vực dự án của Công 

ty cổ phần Khang Việt Hà). 

- Từ 14h30 đến 15h00 tại Km1+595 Quốc lộ 1 (khu vực dự án của Cổ 

phần Đầu tư Thương mại Phú Gia Hà Nội). 

- Từ 15h15 họp thống nhất nội dung tại phòng họp tầng 4 Tòa nhà cửa 

khẩu Hữu Nghị. 

3. Nội dung:  

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng Công trình Nút 

giao đấu nối cổng ra vào dự án Khu kinh doanh Dịch vụ Thương mại - Tổng hợp 

tại cửa khẩu Hữu Nghị với QL1 tại Km1+374. Hạng mục: Mở rải phân cách 

giữa trên tuyến QL.1 tại vị trí đấu nối cổng chính với chiều dài 50m (Km1+349 

đến Km1+399). 

- Tổ chức bàn giao mặt bằng công trình: Nút giao đấu nối cổng ra vào dự 

án Khu giới thiệu sản phẩm và Kinh doanh TMTH Hữu Nghị với QL1 tại 

Km1+595 (P) với QL.1. 

4. Công tác chuẩn bị: 

4.1. Phòng Quản lý hạ tầng phối hợp với Công ty cổ phần Khang Việt Hà 

và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phú Gia Hà Nội dự thảo Biên bản 

nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng Hạng mục: Mở rải phân cách giữa trên 
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tuyến QL.1 tại vị trí đấu nối cổng chính với chiều dài 50m (Km1+349 đến 

Km1+399); biên bản bàn giao mặt bằng công trình: Nút giao đấu nối cổng ra 

vào dự án Khu giới thiệu sản phẩm và Kinh doanh TMTH Hữu Nghị với QL1 

tại Km1+595 (P) với QL.1 

4.2. Trung tâm Quản lý cửa khẩu: Chuẩn bị phòng họp; đề xuất giải quyết 

xử lý các vướng mắc về tài sản vật kiến trúc, cây cối....bị ảnh hưởng trong phạm 

vi thi công của 02 dự án. 

Đề nghị TTQLCK chuyển Giấy mời đến Đồn Biên phòng Hữu Nghị; 

4.3. Công ty cổ phần Khang Việt Hà: báo cáo kết quả hoàn thiện hạng 

mục thi công; hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo quy 

định......và các nội dung tại Giấy phép thi công số 3533/SGTVT-GPTC ngày 

03/11/2021 của Sở Giao thông vận tải cấp. 

4.4. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phú Gia Hà Nội: xác định phạm 

vi cần GPMB thi công, thống kê khối lượng vật kiến trúc, cây cối bị ảnh hưởng 

trong phạm vị thi công. Lập phương án, tiến độ, thời gian thi công công trình 

đảm bảo an toàn giao thông, kết cấu công trình và an ninh khu vực cửa khẩu; 

thời gian hoàn thành trước 10h00 ngày 20/01/2022. 

4.5. Các thành phần tham dự họp tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm 

của của cơ quan, đơn vị. 

* Lưu ý: đại biểu tham dự họp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời./. 

 

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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