
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:           /GM-BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày        tháng 5 năm 2020 

 

GIẤY MỜI  

Về việc bàn giao đất trên thực địa cho đơn vị trúng đấu giá Quyền thuê  

thửa đất số 43 và 319 tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 257/TB-

UBND ngày 07/5/2020 về Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh về xem xét kết quả rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ để xác định thẩm 

quyền đấu giá đất trong Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) 

kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị tổ chức bàn giao đất trên thực địa với nội 

dung như sau: 

1. Thành phần: 

-  Lãnh đạo phòng Quản lý Hạ tầng; Trung tâm quản lý cửa khẩu; 

- Lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, Công chức phụ trách Địa chính - Xây 

dựng xã Tân Thanh. 

- Lãnh đạo Công ty TNHH xuất nhập khẩu quốc tế Thiên Phú Phát; 

2. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 14h30’ ngày 22/5/2020 (Thứ sáu), 

tại thực địa thửa đất số 43 và 319 tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng: 

3. Nội dung: Ban Quản lý tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho đơn vị 

trúng đấu giá quyền thuê thửa đất số 43 và 319 tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện 

Văn Lãng. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Phòng Quản lý Hạ tầng chuẩn bị biên bản bàn giao, các nội dung liên 

quan hướng dẫn đơn vị trúng đấu giá thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng các 

hạng mục trên các thửa đất trúng đấu giá, phù hợp với quy hoạch, mục đích, tiến 

độ sử dụng đất. 

- Trung tâm quản lý cửa khẩu chuẩn bị phòng họp. 

Trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị tham dự đúng thành phần, thời 

gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HT.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

 
Hoàng Đình Tuệ  
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