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GIẤY MỜI 

 

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

nhận được hồ sơ xin giao bổ sung 7.909,4 m2 đất của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 

Lạng Sơn do Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh chuyển đến. Sau khi xem 

xét, Ban Quản lý tổ chức cuộc họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất với thành 

phần, nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

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

(chủ trì); các phòng chuyên môn: Phòng QLHT, TT QLCK. 

- Đại diện các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường. 

- Đại diện BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh (đề nghị BCH Bộ đội Biên phòng 

tỉnh mời giúp đại diện chỉ huy: Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Trạm kiểm 

soát biên phòng cửa khẩu Chi Ma). 

- Đại diện Cục Hải Quan tỉnh (đề nghị Cục Hải quan mời giúp Chi cục 

Hải quan cửa khẩu Chi Ma). 

- Đại diện UBND huyện Lộc Bình (Đề nghị UBND huyện mời Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện). 

- Đại lãnh đạo UBND xã Yên Khoái (đề nghị UBND xã Yên Khoái mời 

giúp Cán bộ địa chính xã). 

2. Nội dung:  

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 

đối với khu đất diện tích 7.909,4 m2 (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn xin giao 

thuộc thửa đất số 111, tờ bản đồ số 05, 06 thôn Chi Ma, xã Yên Khoái huyện 

Lộc Bình).  

3. Thời gian, địa điểm: 9h00, ngày 23 tháng 7 năm 2020 (thứ năm) tại 

thực địa thửa đất số 111 (Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái, 

huyện Lộc Bình). 

4. Công tác chuẩn bị: 

Để buổi thẩm định đạt được kết quả, Ban Quản lý đề nghị: 

- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn báo cáo công tác quản lý, nhu cầu sử 

dụng đất của đơn vị tại cửa khẩu Chi Ma.. 
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- Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về công tác quản lý, sự phù 

hợp về lập quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đất Quốc phòng, các vấn đề liên 

quan;  

- Sở xây dựng cho ý kiến về Quy hoạch xây dựng và các vấn đề liên quan; 

- Các thành phần khác tham dự theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình 

tham ra ý kiến tại buổi thẩm định. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự 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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