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Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v xem xét đề của Công ty Cổ 

phần Dịch vụ XNK tổng hợp 

Chi Ma HTT 

 

 

Kính gửi:      

- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;  

- UBND huyện Lộc Bình; 

- Công ty Cổ phần Dịch vụ XNK tổng hợp Chi Ma HTT. 

 

Xem xét Văn bản số 19/2021/CV-HTT ngày 14/7/2021 của Công ty Cổ phần 

Dịch vụ XNK tổng hợp Chi Ma HTT về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự 

án Bến xe, kho hàng Chi Ma HTT đến thời điểm hiện nay và xin được hoạt động trở 

lại, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

Liên quan đến nội dung đề nghị cho hoạt động trở lại đối với Dự án Bến xe, 

kho hàng khu vực cửa khẩu Chi Ma của Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu tổng 

hợp Chi Ma HTT, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 366/TB-UBND ngày 

08/7/2021 về kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó UBND 

tỉnh đồng ý về chủ trương cho Dự án Bến xe, kho hàng khu vực cửa khẩu Chi Ma được 

hoạt động trở lại khi nào Nhà đầu tư thực hiện xong các nội dung xử lý vi phạm. Do vậy, 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT khẩn trương 

thực hiện các nội dung Kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 

5318/QĐ-UBND  ngày  20/10/2020  của  UBND  huyện  Lộc Bình, các quyết định xử 

lý của cấp có thẩm quyền theo quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan chức 

năng để thực hiện khắc phục các nội dung liên quan đến Giấy phép xây dựng theo 

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

2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm 

thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo số 366/TB-UBND của 

UBND tỉnh. 

3. UBND huyện Lộc Bình khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung vi phạm về 

đầu tư xây dựng, đất đai tại Dự án Bến xe, kho hàng khu vực cửa khẩu Chi Ma đảm 

bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Công ty Cổ phần Dịch vụ XNK tổng hợp 

Chi Ma HTT, các cơ quan liên quan thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

-Các Sở: GTVT, KH&ĐT, XD, TN&MT; 

- 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 
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