
 
 

  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

    Số: 112 /GM-BQLKKTCK           Lạng Sơn,  ngày  14  tháng 11 năm 2018 

 
 

GIẤY MỜI 

Họp bàn triển khai công tác GPMB 

dự án Khu trung chuyển hàng hóa. 
 

 

Thực hiện Thông báo 497/TB-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng 

thời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu 

KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý chủ trì; Lãnh đạo các phòng: Kế hoạch tổng hợp- 

Đầu tư, Quản lý TNMT, Quản lý QHXD; 

- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Thụy Hùng, UBND xã Phú Xá. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14h 30 phút, ngày 19/11/2018 (Thứ hai). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (số 07 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn). 

4. Nội dung: xem xét giải quyết vướng mắc về công tác giải phóng mặt 

bằng tại dự án Khu trung chuyển hàng hóa.  

Công tác chuẩn bị, Ban Quản lý đề nghị: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến V/v giải quyết các đề nghị của 

UBND huyện Cao Lộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4366/VP-

KTN ngày 31/10/2018; 

- Trung tâm PTQĐ huyện Cao Lộc đề xuất giải quyết các vướng mắc 

GPMB hiện nay; 



 
 

- Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn báo cáo về triển khai các 

thủ tục pháp lý, kinh phí cho công tác GPMB dự án, các nội dung liên quan đến 

tái định cư, đề xuất giải quyết các vướng mắc hiện nay. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời các thành phần dự họp đúng thời gian, địa 

điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời họp; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, các phòng: Quản lý TNMT, QHXD, KHTH-ĐT; 

- Lưu: VT, KH.                                                 
                                

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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