
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

 ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /GM-BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày       tháng 4 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét tiến độ các dự án đang triển khai 

 và công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành do Ban Quản lý khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn làm Chủ đầu tư 

 

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng kính mời 

đồng chí Lãnh đạo và bộ phận chuyên môn các cơ quan, đơn vị: 

1. Thành phần:  

- Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Phó 

trưởng ban phụ trách QLDA; Ban Quản lý dự án, các thành viên Ban Quản lý dự 

án; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Sơn (nhà thầu thi công); 

- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Nga Phong (nhà thầu thi 

công); 

- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Đô Thành (nhà thầu thi công); 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Hoàng Hà (nhà thầu thi công); 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn (tư vấn thiết 

kế); 

- Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn Thiết kế Công trình 

xây dựng Hải Phòng tại Lạng Sơn (tư vấn giám sát); 

- Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng 

Tuấn Anh tại Lạng Sơn (tư vấn giám sát); 

- Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý dự án Việt 

Nam (tư vấn giám sát); 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Thời Đại (tư vấn giám sát); 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông (tư 

vấn giám sát);  

(Danh mục các dự án kèm theo) 

2. Nội dung: 



 - Họp xem xét tiến độ các dự án đang triển khai, rà soát hồ sơ hoàn công 

khối lượng và công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng do Ban 

Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn làm Chủ đầu tư 

- Các nhà thầu chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện, những vướng mắc khó 

khăn trong quá trình thực hiện dự án. 

3. Thời gian: 8giờ 00, thứ sáu, ngày 15/4/2022.   

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn. Số 19, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn. 

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng kính mời 

các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm./. 

                  
Nơi nhận : TRƯỞNG BAN 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- C,PVP, QLDA; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 Lê Văn Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN 

 

STT Tên dự án  Tên nhà thầu thi 

công 

Ghi chú 

1 
Cấp nước sinh hoạt khu vực cửa 

khẩu Bình Nghi 

Công ty cổ phần xây 

dựng Mỹ Sơn 

 

2 
Nhà làm việc liên ngành và Nhà 

công vụ cửa khẩu Bình Nghi 

3 
Đường giao thông khu công nghiệp 

Đồng Bành (giai đoạn I) 

4.1 

Đường phục vụ xuất nhập khẩu, 

đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng (Việt Nam) với 

Khu kiểm soát Khả Phong (Trung 

Quốc); Gói thầu số 1 

4.2 Đường phục vụ xuất nhập khẩu, 

đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng (Việt Nam) với 

Khu kiểm soát Khả Phong (Trung 

Quốc); Gói thầu số 2 
Công ty TNHH một 

thành viên Nga Phong 

 

5 

Dự án Cải tạo nâng cấp nhánh 

Đông, nhánh Tây đường nội bộ khu 

vực cửa khẩu Chi Ma 

6 Cổng cửa khẩu Tân Thanh 

7 
Nhà kiểm soát liên hợp số 1 cửa 

khẩu Chi Ma 

Công ty TNHH Đô 

Thành 

 

8 
Đường Bản Giểng (nối từ đường 

Chi Ma - Tú Mịch sang Co Sa) Công ty cổ phần 

Hoàng Hà 

 

9 
Cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch - 

Nà Căng, huyện Lộc Bình 

 

DANH SÁCH NHÀ THẦU THIẾT KẾ 

 

 

STT Tên công trình  Tên nhà thầu thiết kế Ghi chú 

1 
Nhà làm việc liên ngành và Nhà 

công vụ cửa khẩu Bình Nghi 

Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng Lạng Sơn 
 

 

 



 

 

DANH SÁCH NHÀ THẦU GIÁM SÁT 

 

 

STT Tên dự án  Tên nhà thầu giám 

sát 

Ghi chú 

1 Cấp nước sinh hoạt khu vực cửa 

khẩu Bình Nghi 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần tư vấn Thiết kế 

Công trình xây dựng 

Hải Phòng tại Lạng 

Sơn 

 

2 Nhà làm việc liên ngành và Nhà 

công vụ cửa khẩu Bình Nghi 

 

3 

Đường Bản Giểng (nối từ đường 

Chi Ma – Tú Mịch sang Co Sa), 

huyện Lộc Bình  

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Tư vấn và Đầu tư 

xây dựng Tuấn Anh tại 

Lạng Sơn 

 

4 
Cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch – 

Nà Căng, huyện Lộc Bình 

 

5 
Cổng cửa khẩu Tân Thanh Công ty cổ phần Thời 

Đại 
 

6 

Nhà kiểm soát liên hợp số 1 cửa 

khẩu Chi Ma 

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng và quản 

lý dự án Việt Nam 

 

7 

Đường phục vụ xuất nhập khẩu, 

đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng (Việt Nam) với 

Khu kiểm soát Khả Phong (Trung 

Quốc) 

Ban Quản lý xây dựng 

và bảo trì hạ tầng giao 

thông   
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