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GIẤY MỜI 

 
  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan 
tham dự họp. 

1. Thời gian: 14h 30,  ngày 05/10/2018 (Thứ Sáu). 

2. Nội dung: Họp xem xét hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện lập hồ sơ 
đề xuất dự án Bến xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Bản Chắt, 
huyện Đình Lập (theo kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ 
tầng Thiên Trường về hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án đầu tư tại cửa khẩu phụ 
Bản Chắt) 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Chuyên viên phòng: 
Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân; 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đình Lập; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 
Sơn; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
hạ tầng Thiên Trường  (Trường hợp đi vắng cử người khác đi thay phải có giấy 
ủy quyền hợp lệ); 

5. Đề nghị  

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thiên Trường chuẩn bị 
báo cáo tóm tắt quá trình triển khai thực hiện theo Thông báo số 144/TB-
SKHĐT ngày 12/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định đề 
xuất dự án Bến xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Bản Chắt, 
huyện Đình Lập (08 bản). Nội dung báo cáo tập trung về thực hiện phối hợp với  
Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Xây dựng thực hiện điều 
chỉnh Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Bản Chắt xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 
Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ; 
lập hồ sơ đề xuất dự án và thực tế hoạt động của dự án hiện nay (đã hoàn thành 
toàn bộ hay đang dừng thực hiện thi công đối với các hạng mục đang dở dang để 
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hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án về đầu tư, xây dựng, đất đai). Những khó khăn 
vướng mắc trong quá trình thực hiện; 

- Đề nghị các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến về trình tự thực hiện 
lập hồ sơ đề xuất dự án Bến xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ 
Bản Chắt, huyện Đình Lập; những khó khăn vướng mắc khi hướng dẫn, phối 
hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thiên Trường thực hiện theo 
Công văn số 1970/VP-KTN ngày 21/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc 
các dự án đầu tư tại khu vực cửa khẩu phụ Bản Chắt. 

(Có dự thảo Báo cáo và các văn bản liên quan kèm theo Giấy mời). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời các đồng chí và ông (bà) đến dự họp 
đúng thời gian và địa điểm trên./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (bố trí phòng họp); 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 

 
 
 

Lê Văn Thắng 
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