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GIẤY MỜI 

V/v Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án 

 tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 

2166/VP-KT ngày 19/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh V/v xem xét đề nghị 

của Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long về gia hạn thời gian khắc phục hậu quả 

vi phạm hành chính. Kế hoạch số 16/KH-BQLKKTCK ngày 24/02/2022 của Ban 

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

tình hình triển khai và hoạt động của các dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc địa 

bàn được giao quản lý năm 2022. 

Ban Quản lý tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án tại cửa 

khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý (Chủ trì); các Phòng: Kế hoạch tổng hợp, Quản lý 

hạ tầng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn UBND huyện Lộc Bình; 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Yên Khoái; 

- Lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long tham dự nội dung 1; 

- Lãnh đạo Công ty TNHH TM tổng hợp Ngọc Anh tham dự nội dung 2; 

2. Thời gian, địa điểm: Buổi chiều ngày 14/6/2022 (thứ ba), cụ thể: 

- Nội dung 1: Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút tại dự án: Địa điểm tập 

kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, kho ngoại quan của Công ty TNHH Xây 

dựng Vĩnh Long (họp tại Văn phòng làm việc của dự án) 

- Nội dung 2: Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút tại dự án: Đầu tư xây 

dựng công trình dịch vụ thương mại khu cửa khẩu Chi Ma -Lạng Sơn. (họp tại 

Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma). 

3. Nội dung: 

- Nội dung 1: Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án và xem xét đề 

nghị của Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long về gia hạn thời gian khắc phục 

hậu quả vi phạm hành chính. 
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- Nội dung 2: Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây 

dựng công trình dịch vụ thương mại khu cửa khẩu Chi Ma - Lạng Sơn từ khi 

được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến nay. 

4. Công tác chuẩn bị 

- Đề nghị các Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, báo cáo tình hình 

triển khai thực hiện dự án (theo Đề cương gửi kèm) gửi về Ban Quản lý trước 11 giờ  

ngày 13/6/2022. 

- Các sở, ngành có ý kiến kiểm tra dự án theo chức năng, nhiệm vụ của 

ngành; tham gia góp ý dự thảo Báo cáo UBND tỉnh liên quan nội dung 1; 

- Giao Phòng KHTH chuẩn bị sơ nội dung 2; Phòng QLHT chuẩn bị nội 

dung 1; 

Ban Quản lý trân trọng kính mời./. 
 

 

Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (chuẩn bị phương tiện); 

- TTQLCK chuẩn bị phòng họp tại Chi Ma; 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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