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GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án  

đầu tư công tại huyện Lộc Bình 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 (Ban Quản lý) 

tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư tại huyện Lộc 

Bình với nội dung như sau:  

1. Thành phần: 

- Đồng chí Lê Văn Thắng - Trưởng ban (Chủ trì); Đồng chí Phó trưởng 

ban phụ trách Ban Quản lý dự án; Trung tâm QLCK; Thành viên Ban QLDA 

phụ trách dự án được kiểm tra; 

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

tâm PTQĐ huyện Lộc Bình tham gia kiểm tra dự án Dự án Đường Bản Giểng 

(nối từ đường Chi Ma-Tú Mịch sang Co Sa) và dự án Cải tạo, nâng cấp đường 

Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình; 

- Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH một thành viên Nga 

Phong đơn vị thi công dự án Cải tạo nâng cấp nhánh Đông, nhánh Tây đường 

nội bộ khu vực cửa khẩu Chi Ma. (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); 

- Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Đô Thành đơn vị thi công 

dự án Nhà kiểm soát liên hợp số 1 cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. (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); 

- Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Hoàng Hà Lạng Sơn (đơn 

vị thi công dự án Dự án Đường Bản Giểng (nối từ đường Chi Ma-Tú Mịch sang 

Co Sa) và dự án Cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình. 

(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); 

- Đại diện Lãnh đạo Trung Tâm kiểm định chất lượng công trình Xây 

dựng (Tư vấn giám sát dự án Cải tạo nâng cấp nhánh Đông, nhánh Tây đường 

nội bộ khu vực cửa khẩu Chi Ma); 

- 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 Dự án Đường Bản Giểng (nối từ 

đường Chi Ma-Tú Mịch sang Co Sa) và dự án Cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch 
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- Nà Căng, huyện Lộc Bình); 

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

Việt Nam (Tư vấn giám sát dự án Nhà kiểm soát liên hợp số 1 cửa khẩu Chi Ma, 

huyện Lộc Bình). 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 8 giờ 00 ngày 02/6/2022, cụ thể như sau: 

- Từ 8 giờ 00 - 9 giờ 30: kiểm tra tại thực địa dự án Đường Bản Giểng 

(nối từ đường Chi Ma-Tú Mịch sang Co Sa) và dự án Cải tạo, nâng cấp đường 

Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình. 

- Từ 9 giờ 45 - 10 giờ 15: kiểm tra tại thực địa dự án Cải tạo nâng cấp 

nhánh Đông, nhánh Tây đường nội bộ khu vực cửa khẩu Chi Ma. 

- Từ 10 giờ 15 - 11 giờ 00: kiểm tra tại thực địa dự án Nhà kiểm soát liên 

hợp số 1 cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. 

- Từ 11 giờ 00 - 11 giờ 30: làm việc với các đơn vị thi công tại phòng họp 

tầng 3, tòa nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu Chi Ma. 

3. Nội dung: Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án tại huyện 

Lộc Bình từ khởi công đến nay. 

4. Công tác chuẩn bị:  

- Đề nghị các Nhà thầu thi công chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, báo cáo 

tình hình triển khai thực hiện dự án các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực 

hiện dự án; Các thành phần khác báo cáo theo chức năng nhiệm vụ. 

- Đề nghị UBND huyện Lộc Bình chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện báo cáo tình hình GPMB đoạn còn lại của nhánh số 2 dự án Đường Bản 

Giểng (nối từ đường Chi Ma-Tú Mịch sang Co Sa) và 02 vị trí của dự án Cải 

tạo, nâng cấp đường Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình; 

- Giao Ban Quản lý dự án - Ban Quản lý chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo 

và các nội dung liên quan. 

- Giao Trung tâm quản lý cửa khẩu - Ban Quản lý chuẩn bị phòng họp, 

các điều kiện phục vụ chương trình làm việc. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời các thành phần tham dự kiểm tra đúng 

thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, TTQLCK; 

- Lưu: VT, QLDA.                                                 
                                 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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