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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện công văn số 831/VP-KTN, ngày 08/3/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét đề nghị giữ nguyên hiện trạng đất và tài 

sản trên đất của Công ty cổ phần Bảo Lộc. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) mời đại diện các cơ quan, đơn vị liên 

quan họp, xem xét kiến nghị của doanh nghiệp như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì), phòng quản lý Hạ tầng, Trung 

tâm quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam. 

- Đại diện lãnh đạo, phòng chuyên Sở Xây dựng. 

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên UBND huyện Văn Lãng. 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Thanh và Công chức địa chính xây 

dựng; 

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

2. Nội dung: 

Xem xét giải quyết đơn đề nghị của Công ty cổ phần Bảo Lộc về việc giữ 

nguyên hiện trạng sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất. 

3. Thời gian, địa điểm: 08 giờ phút, ngày 29/3/2019 (thứ sáu) tại phòng 

họp tầng 3, Ban Quản lý. (Số 7 Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn). 

(Gửi kèm giấy mời là công văn 831/VP-KTN của Văn phòng UBND tỉnh 

và đơn đề nghị của Công ty cổ phần Bảo Lộc) 

4. Công tác chuẩn bị: Để buổi làm việc đạt kết quả, Ban quản lý đề nghị: 

- Phòng quản lý Hạ tầng thuộc Ban Quản lý chuẩn bị các văn bản, tài liệu 

liên quan liên quan đến việc giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Bảo Lộc. 

- Công ty cổ phần Bảo Lộc chuẩn bị các văn bản, hồ sơ liên quan theo đơn 

đề nghị của Công ty. 

- Đại diện sở Xây dựng xem xét việc ảnh hưởng đến kết cấu công trình 

khi tháo dỡ bậc tam cấp, ban công tầng 2 hạng mục nhà văn phòng và mái đua 

giọt ranh dãy nhà ki ốt. Trình tự các bước xử lý đối với việc xây dựng không 

đúng quy định, chiếm dụng sang khoảng không ngoài phạm vi đất được thuê. 



 

- UBND huyện Văn Lãng chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc xử lý, 

cưỡng chế (nếu cần thiết) khi Công ty cổ phần Bảo Lộc không thực hiện theo 

thông báo số 591/TB-UBND, ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh. 

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

điểm nêu trên./. 

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

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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