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        Cao Lộc, ngày    tháng 11 năm 2020 
 

GIẤY MỜI: 

    

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc nhận được Công văn số 10371/BGTVT-KCHT 

ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc di dời đường dây thông 

tin tín hiệu đường sắt từ cột 3202 đến cột 3211 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng để 

GPMB dự án: Mở rộng bến xe, trạm trung chuyển hành khách – hàng hóa, địa điểm tập 

kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc. 

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông vận tải về thủ tục giao đất tại vị trí mới cho đường 

sắt để thực hiện di chuyển tuyến đường cột và đường dây thông tin tín hiệu đường sắt; 

UBND huyện Cao Lộc đã thuê đơn vị Tư vấn khảo sát, thiết kế lên phương án vị trí di 

chuyển tuyến đường dây thông tin tín hiệu đường sắt. Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc 

trân trọng kính mời: 

I. Thành phần: 

1. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

2. Đại diện Cục đường sắt Việt Nam (đơn vị quản lý nhà nước); 

3. Đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (đơn vị quản lý sử dụng); 

4. Đại diện Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang; 

5. Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Xuân Cương (Nhà đầu tư dự án); 

6. Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc; 

7. Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Đồng Đăng; 

8. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông; 

9. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Minh Phương (đơn vị tư vấn 

thiết kế di dời đường dây thông tin tín hiệu đường sắt). 

II. Thời gian, địa điểm: 

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2020. 

2. Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 3 trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc. 

III. Nội dung:  

Họp thống nhất phương án di dời đường dây thông tin đường sắt từ cột 3203 

đến cột 3208 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng để GPMB dự án Mở rộng bến xe, 

trạm trung chuyển hành khách – hàng hóa, địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất 

https://vndoc.com/mau-giay-moi-du-le-tong-ket-nam-hoc/download


nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc 

IV. Chuẩn bị nội dung: 

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xuân Cương:   

Phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông chuẩn bị hồ 

sơ thiết kế, bản vẽ chi tiết tổng mặt bằng dự án Mở rộng bến xe, trạm trung chuyển 

hành khách – hàng hóa, địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc để phục vụ công tác di dời đường dây thông 

tin tín hiệu đường sắt. liên quan của dự án để phục vụ công tác di dời tuyến đường 

dây thông tin đường sắt. 

2. Tư vấn thiết kế di dời tuyến cáp thông tin: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư 

và Xây dựng Minh Phương. 

Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán di dời đường dây thông tin đường sắt từ cột 3202 

đến cột 3211 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.  

UBND huyện Cao Lộc kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đến đúng thời 

gian và địa điểm trên./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                         

- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Trung tâm PTQĐ huyện; 

- Lưu: VT.                                                                               

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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