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GIẤY MỜI 
 

Ngày 10/7/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

(Ban Quản lý) nhận được đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời thẩm 

định điều kiện giao đất, cho thuê đất của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng 

Long  Lạng Sơn (Công ty). Để có cơ sở giải quyết đề nghị của doanh nghiệp, Ban 

Quản lý mời đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan họp xem xét đề nghị của doanh 

nghiệp như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý, Phòng quản lý Hạ tầng, Trung tâm quản lý 

cửa khẩu Chi Ma. 

- Đại diện UBND huyện Lộc Bình. 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Yên Khoái và công chức địa chính xã (Đề nghị 

UBND xã Yên Khoái mời giúp Trưởng thôn Chi Ma). 

- Đại diện Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng Long Lạng Sơn; 

2. Nội dung: 

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời thẩm định điều kiện giao đất, cho 

thuê đất của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng Long - Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 phút, ngày 12/8/2019 (Thứ hai) tại Văn 

phòng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng Long  Lạng Sơn, cửa khẩu Chi Ma, 

xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình. 

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

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng Long  Lạng Sơn chuẩn bị các hồ sơ, 

tài liệu liên quan đến công tác đền bù, GPMB đã triển khai thực hiện đối với khu đất 

đề nghị thẩm định; Mời đại diện đơn đơn vị tư vấn trích đo khu đất chuẩn bị tài liệu, 

dụng cụ, phương tiện tham gia thẩm định tại hiện trường. 

- UBND huyện Lộc Bình chuẩn bị các văn bản pháp lý liên quan đến kế hoạch 

sử dụng đất, công tác GPMB tại khu đất theo đề nghị của Công ty. 

- Đại diện các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ 

để tham gia ý kiến tại cuộc họp. 

(Gửi kèm theo giấy mời là Đơn đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư phát triển 

Thăng Long  Lạng Sơn) 

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

nêu trên./. 
 KT. TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần  mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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