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GIẤY MỜI  

Về việc xác định các chi phí cho công tác giải phóng mặt bằng, 

chi phí Nhà nước đã đầu tư vào đất đối với các khu đất đã có mặt bằng sạch 

tại Khu Phu thuế quan (họp lần 2). 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Thông báo số 438/TB-UBND ngày 19/8/2020 về Kết luận của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 14/8/2020 về phương 

án xử lý diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng nằm trong phạm vi dự án Đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan. Công 

văn số 2957/VP-KT ngày 29/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổng hợp 

chi phí Nhà nước đầu tư vào đất đối với các khu đất cho Công ty TNHH Đầu tư Hữu 

nghị Phúc Khang thuê để thực hiện dự án tại Khu phi thuế quan. 

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

kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

-  Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); Phòng Quản lý hạ tầng, Kế hoạch tổng hợp. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, 

Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Cục Thuế. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Hữu nghị Phúc 

Khang (Công ty). 

2. Nội dung: Thông báo đến Nhà đầu tư các chi phí cho công tác giải 

phóng mặt bằng, chi phí Nhà nước đã đầu tư vào đất đối với diện tích đã giải tỏa 

mặt bằng sạch cho Công ty thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan. Trả lời các câu hỏi 

liên quan đến số liệu, cách tính, vị trí, khối lượng,... để Nhà đầu tư nắm rõ và 

thống nhất chi phí cần hoàn trả lại nhà nước.  

3. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 14 giờ 00 ngày 08/10/2020 (Thứ năm); 

tại Phòng hợp tầng 3, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Phòng Quản lý hạ tầng chuẩn bị tài liệu, nội dung đề xuất xin ý kiến các 

thành phần dự họp. 



2 

- Đề nghị các thành phần tham dự họp tổng hợp các văn bản, hồ sơ, tài 

liệu, bản vẽ liên quan để làm việc cùng Nhà đầu tư, giải đáp các câu hỏi liên quan 

của Nhà đầu tư để thống nhất được số liệu tính toán. 

(Ban Quản lý có tổng hợp các nội dung liên quan cần họp kèm theo giấy 

mời, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu trước khi dự họp) 

Ban Quản lý trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

tham dự họp theo nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HT.                                                 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 

 
Nguyễn Trọng Nghĩa  
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