
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v bổ sung, làm rõ kết quả khắc 

phục nội dung tồn tại và kiểm tra 

các điều kiện theo quy định tại 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

ngày 17/01/2020 đối với dự án 

Bến xe, kho hàng khu vực cửa 

khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình 

 

     Kính gửi:  

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT. 

 

Xem xét Báo cáo số 143/BC-BQLKKTCK ngày 08/6/2021 của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về đề nghị của Công ty cổ phần 

dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT về việc đưa Dự án Bến xe, kho 

hàng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình hoạt động trở lại, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn báo  

cáo bổ sung, làm rõ cụ thể từng nội dung và có minh chứng cho kết quả khắc 

phục các tồn tại đối với Dự án trên như: hạng mục công trình không có giấy 

phép xây dựng, hạng mục công trình xây dựng sai giấy phép xây dựng… theo 

hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 966/SXD-QLXD ngày 21/7/2020 

mà Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 3245/VP-KT ngày 

10/8/2020. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/6/2021. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra các điều kiện đưa vào khai thác 

theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ 

và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với bến xe hàng; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét trước ngày 

25/6/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn, Sở Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, KHĐT, TN&MT; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 

 


		2021-06-14T08:30:31+0700
	Dương Văn Chiều


		2021-06-14T14:30:33+0700


		2021-06-14T14:30:33+0700


		2021-06-14T14:30:33+0700




