
1 

 

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: 31 /GM-BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày 14 tháng 5 năm 2019 
 

 

 

GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Công văn số 1648/VP-KTN ngày 26/4/2019 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc xem xét, đề nghị của UBND huyện Văn Lãng. Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban quản lý) tổ chức cuộc cuộc họp, khảo sát thực 

tế Khu phi thuế quan (giai đoạn 1) và Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng như 

sau: 

1. Thành phần: 

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

Lãnh đạo các phòng chuyên môn: Quản lý Hạ tầng, Kế hoạch tổng hợp, Lãnh đạo 

TTQLCK Tân Thanh - Cốc Nam; 

- Đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng cùng phòng chuyên môn của huyện 

(đề nghị UBND huyện mời giúp lãnh đạo UBND xã: Tân Mỹ, Tân Thanh); 

- Công ty Tư vấn xây dựng Lạng Sơn. 

2. Nội dung:  

2.1. Khảo sát, xác định ranh giới, phạm vi tiếp tục thu hồi đất (khoảng 16,8ha) 

phía trái tuyến đường trung tâm Khu phi thế quan (giai đoạn 1) theo quy hoạch chi tiết 

xây dựng đã được duyệt để, bồi thường giải tỏa mặt bằng, thu hút đầu tư.  

2.2. Khảo sát, xác định phạm vi ranh giới khu đất (khoảng 14ha) phía đông 

tuyến đường phục vụ xuất nhập khẩu (khoảng lý trình Km0 đến Km0+680) nối từ cửa 

khẩu Tân Thanh (VN) với Khu kiểm soát Khả Phong (TQ), để thực hiện thu hồi đất, 

bồi thường giải tỏa mặt bằng, thu hút đầu tư, bố trí các công trình phục vụ hoạt động 

xuất nhập khẩu. 

3. Thời gian, địa điểm: Một buổi, bắt đầu 14h00’ ngày 16/5/2019 (Thứ năm);  

- Từ 14h00: Tập trung tại ngã 3 giao ngã đường quốc lộ 4A với đường trục 

trung tâm Khu phi thế quan (giai đoạn 1), tiến hành khảo sát khu đất (khoảng 16,8) tại 

Khu phi thuế quan (xã Tân Mỹ).  

- Từ 15h00: Khảo sát khu đất (khoảng 14ha) tại xã Tân Thanh. 
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- Từ 15h30: Họp tại Phòng họp tầng 2, trụ sở Trung tâm quản lý cửa khẩu Tân 

Thanh – Cốc Nam (số 5, đường nhánh Bắc, khu vực cửa khẩu Tân Thanh). 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Giao Phòng Quản lý Hạ tầng chuẩn bị tài liệu, các bản đồ quy hoạch liên quan 

khu vực khảo sát. 

 - Công ty Tư vấn xây dựng Lạng Sơn, tư vấn giúp về nội dung các quy hoạch 

liên quan. 

  - Giao Trung tâm quản lý cửa khẩu Tân Thanh Cốc Nam chuẩn bị phòng họp. 

- Các thành phần dự họp nghiên cứu, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ.  

Ban quản lý trân trọng kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị 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, HT.                                                 
                                 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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