
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục dự án: Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa 
khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình (1441/VP-KTN, ngày 26/4/2018) 

  

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

  

Xem xét Báo cáo số 121/BC-BQLKKTCK ngày 20/4/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn về tình hình triển khai thực hiện và đề xuất phương án bổ sung, điều chỉnh một 

số hạng mục của dự án: Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, đồng chí Lý 

Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 
  

Đồng ý về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục đối với dự án: Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa 

khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn tại Báo cáo trên, đảm bảo nguyên tắc không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, cụ thể: 

1. Bổ sung kè ốp mái phía Đông Nhà kiểm soát liên ngành với chiều dài khoảng 94m, chiều cao 9,0m 

để giữ ổn định mái taluy và hài hòa với cảnh quan kiến trúc khu vực. 

         2. Bổ sung kéo dài khoảng 58m đoạn đường trước Nhà kiểm soát liên ngành đấu nối với đường 

nhánh Đông, quy mô kết cấu theo thiết kế đã được duyệt. 

3. Bổ sung các hạng mục sân vườn phía Đông, sân quảng trường trước Nhà kiểm soát liên ngành hoàn 

chỉnh đảm bảo quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và công năng sử dụng. 

4. Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục khối lượng trong hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt cho phù 

hợp, đảm bảo kỹ thuật và mỹ quan công trình. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm thực hiện các công việc cần 

thiết để điều chỉnh dự án theo quy định. 
  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các 

cơ quan liên quan thực hiện./.  

 


