
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN  

  

Số:           /GM-BQLKKTCK             Lạng Sơn,  ngày        tháng 10 năm 2020 

 GIẤY MỜI 
Xem xét đề nghị cho thuê phần đất suối, dự án Khu trung chuyển  

hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn  

 

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

nhận được văn bản số 29/LST-TCHC ngày 06/10/2020 của Công ty cổ phần Khu 

trung chuyển Lạng Sơn V/v đề nghị cho thuê phần đất suối (3.503,6 m2), dự án 

Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.  

 Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn kính mời đại 

diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp kiểm tra thực địa, họp xem xét đề 

nghị của nhà đầu tư như sau: 

 1. Thành phần:  

 - Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); đại diện Phòng Quản lý Hạ tầng, Kế hoạch 

Tổng hợp. 

-  Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc và Phòng chuyên môn; 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Xá và Công chức địa chính, xây dựng; 

- Người dại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khu trung chuyển 

Lạng Sơn. 

 2. Nội dung: Kiểm tra thực địa, hiện trạng phần đất suối nhà đầu tư đề nghị 

được thuê (phần đất này có diện tích 3.503,6 m2, đã được Ban Quản lý giao cho 

Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn quản lý tại Quyết định số 127/QĐ-

BQLKKTCK ngày 11/11/2019); xin ý kiến của các thành phần tham dự về nội 

dung đề nghị của Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn.  

 3. Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00’, ngày 14/10/2020 (Thứ tư). 

 4. Địa điểm: Tập trung kiểm tra tại thực địa khu đất triển khai dự án Khu 

trung chuyển hàng hóa (thôn Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc). Sau đó về 

họp thống nhất ý kiến tại Phòng họp tầng 3, trụ sở Ban Quản lý (19, Lý Thái Tổ, 

phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn). 

 Ban Quản lý trân trọng kính mời đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị tham dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Thành phần mời; 

- Lãnh đạo BQL; 

- Lưu: VT, VP. 

              TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Trọng Nghĩa 
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