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GIẤY MỜI 

Khảo sát vị trí và họp đánh giá nội dung thẩm định 

dự án Bến xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Bản Chắt,  

huyện Đình Lập 

 

Thực hiện Công văn số 3572/VP-KT ngày 03/9/2020 về bổ sung, làm rõ một 

số nội dung và tiếp thu ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đối với dự án đầu tư Bến 

xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Bản Chắt, huyện Đình Lập. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan tham dự khảo sát thực 

địa và họp thẩm định đề xuất dự án đầu tư, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở và Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách;  

- Đaị diêṇ lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 

Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Ban quản lý 

Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn;  

- Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Chi Lăng (huyện Đình Lập); 

- Đại diện UBND huyện Đình Lập; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ 

tầng Thiên Trường (Nhà đầu tư). Đề nghị: nếu người đại diện không tham dự 

được, người khác đi thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, từ 09h00' ngày 23/10/2020 (Thứ sáu). Địa 

điểm tại cửa khẩu phụ Bản Chắt, huyện Đình Lập (đề nghị UBND huyện Đình Lập 

liên hệ bố trí phòng họp sau khi đi thực địa hiện trường dự án). 

3. Nội dung: Khảo sát thực địa và thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ, báo cáo về đề xuất dự án để phục vụ khảo sát 

thực địa, trong đó làm rõ các thủ tục pháp lý của dự án từ khi UBND tỉnh đồng ý 

chủ trương đến nay, các hạng mục đã triển khai và dự kiến triển khai. 
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- Đại diện các cơ quan chuẩn bị tham gia ý kiến theo chức năng quản lý nhà 

nước (lưu ý các nội dung xin ý kiến tập trung vào nội dung kết luận tại Công văn 

số 3572/VP-KT ngày 03/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh ).  

(Gửi kèm theo có Công văn số 3572/VP-KT ngày 03/9/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh và Văn bản số 2107/BTL-TM ngày 18/8/2020 của Bộ Tư lệnh quân khu 

1). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự đúng thời gian 

và địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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