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GIẤY MỜI 

 

Kính gửi:....................................................................................................................................................... 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 

2524/VP-KTN ngày 05/7/2018 về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần 

Xây dựng Lạng Sơn và Công ty cổ phần Bảo Lộc. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức cuộc họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn: QH&XD, TN&MT; Lãnh đạo TTQLCK Tân 

Thanh - Cốc Nam; 

- Đại diện các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;  

- Đại diện UBND huyện Văn Lãng, UBND xã Tân Thanh; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng Lạng Sơn; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bảo Lộc. 

2. Nội dung:  

- Khảo sát hiện trường, xác định chính xác diện tích và ranh giới trên thực 

địa đối với khu đất xây dựng phương án đấu giá quyền thuê đất (tuyến đường 

ngang số 2, nhánh Bắc-Nam cũ). 

- Bàn biện pháp xử lý theo quy định đối với phần diện tích xây dựng trái 

phép của Công ty cổ phần Bảo Lộc. 

- Xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần Xây dựng Lạng Sơn và Công ty 

cổ phần Bảo Lộc về việc hỗ trợ chi phí cải tạo, bố trí lại tổng mặt bằng đối với 

các hạng mục xây dựng đúng giấy phép xây dựng. 

3. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 12 tháng 7 năm 2018 (Thứ Năm).  

4. Địa điểm: Khảo sát tại thực địa, sau đó họp tại Phòng họp tầng 2, 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam (số 5, đường Nhánh Bắc, 

cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng). 

5. Đề nghị: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường giao một đơn vị có chức năng đo đạc giúp 

Ban Quản lý xác định chính xác ranh giới diện tích đất đã giao cho Công ty cổ 

phần Xây dựng Lạng Sơn và Công ty cổ phần Bảo Lộc cũng như phần diện tích 

còn lại (của tuyến đường ngang số 2, nhánh Bắc-Nam cũ). 
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- Sở Xây dựng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan việc cấp Giấy phép xây 

dựng số 96/GP-XD ngày 16/10/2001. 

- Công ty cổ phần Xây dựng Lạng Sơn và Công ty cổ phần Bảo Lộc chuẩn 

bị các hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan về dự án đầu tư; Phương án bố trí lại tổng 

mặt bằng; Báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan dự án, chi phí hỗ trợ cải tạo. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị ý kiến theo thẩm quyền, chức 

năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự họp đúng thành phần, thời gian 

và địa điểm trên./. 

 KT. TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, QHXD.                                                 
                                 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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