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GIẤY MỜI 

V/v bàn giao mặt bằng thi công Nút giao đấu nối dự án 

 với Quốc lộ 1 tại Km1+590 (bên trái tuyến) 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) 

nhận được Văn bản số 06/DN-XC ngày 27/4/2022 của Công ty cổ phần Hữu 

Nghị Xuân Cương V/v đề nghị bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công đấu nối 

với QL.1 tại Km1+590 (bên trái tuyến). Sau khi xem xét, Ban Quản lý tổ chức 

bàn giao mặt bằng với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Ban Quản lý: Lãnh đạo Ban - chủ trì, đại diện 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 Hữu Nghị Xuân Cương; 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 10/5/2022 (thứ ba), tại 

Km1+590 Quốc lộ 1, sau đó họp thống nhất nội dung biên bản tại Công ty Cổ 

phần Hữu Nghị Xuân Cương. 

3. Nội dung: Khảo sát thực địa, bàn giao hiện trường, mặt bằng để thi 

công công trình: Nút giao đấu nối Dự án bến xe, trạm trung chuyển hành khách - 

hàng hoá; điểm tập kết kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị 

với QL.1 tại Km1+590 (bên trái tuyến). 

4. Công tác chuẩn bị: 

4.1. Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương: 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 trong 

ngày 09/5/2022; Chuẩn bị phòng họp thống nhất nội dung biên bản. 

4.2. Trung tâm Quản lý cửa khẩu chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần 

Hữu Nghị Xuân Cương, đơn vị thực hiện dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo 
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dưỡng thường xuyên đường bộ khu vực cửa khẩu và đơn vị duy trì, chăm sóc 

cây xanh tại cửa khẩu thống nhất phương án xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông (là vật kiến trúc, cây cối bị ảnh hưởng trong phạm vi thi công) đảm bảo 

theo quy định. 

4.3. UBND huyện Cao Lộc tham gia ý kiến phương án phối hợp, xử lý 

hạng mục chiếu sáng do UBND huyện đang quản lý, khai thác, vận hành. 

4.4. Các đơn vị khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tham gia ý kiến 

tại cuộc họp. 

* 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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