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GIẤY MỜI 

     Về việc giải quyết một số nội dung nội dung đề nghị của Nhà đầu tư 

 tại Khi phi thuế quan và khu Trung chuyển hàng hóa 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại công văn số 

3475/VP-KT ngày 26/8/2020 về khẩn trương đầu tư, xây dựng hạ tầng để bảo 

đảm điều kiện đấu giá các khu đất tại khu phi thuế quan; Công văn số 4788/VP-

KT ngày 23/11/2020 về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Khu trung 

chuyển Lạng Sơn về GPMB phần diện tích quy hoạch tuyến nhánh Trục trung 

tâm Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

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

tổ chức họp với nội dung như sau: 

I. Nội dung 1: Xác định số tiền Nhà nước hoàn trả khi thu hồi diện tích 

1.677,9m2 đất cho thuê để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô 

Dragon tại Lũng Trang, xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng. 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); đại diện phòng Quản lý hạ tầng; 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh. 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH sản xuất ô tô Dragon -

Miền Bắc Việt Nam. (trường hợp người đại diện theo pháp luật cử người khác 

dự thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

2. Nội dung: Họp xem xét, thống nhất xác định số tiền Nhà nước hoàn trả 

khi thu hồi diện tích 1.677,9m2 đất cho thuê để đầu tư xây dựng nhà máy sản 

xuất và lắp ráp ô tô Dragon tại Lũng Trang, xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng. (Ban 

Quản lý đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-BQLKKTCK ngày 06/11/2020 về 

việc thu hồi đất đã cho thuê để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô 

tô Dragon tại Lũng Trang, xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Ký phụ 

lục hợp đồng số 02/PL-06/HĐTĐ ngày 12/11/2020). 

(Có dự thảo phương án tính toán kèm theo giấy mời) 

3. Thời gian, địa điểm: 14h00’, ngày 03 tháng 12 năm 2020 (Thứ năm); 

tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. (Số 19, Lý Thái 

Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn). 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Đề nghị Công ty TNHH sản xuất ô tô Dragon -Miền Bắc Việt Nam xem 

xét, có ý kiến về việc tính toán các chi phí khi thu hồi diện tích 1.677,9m2 đất 
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cho thuê đất để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Dragon. Các 

thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện dự án. 

- Đề nghị các thành phần tham dự họp: theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, chuẩn bị các nội dung liên quan và tham gia ý kiến tại cuộc họp. 

II. Nội dung 2: Giải quyết đề nghị của nhà đầu tư dự án Khu trung 

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

1. Thành phần:  

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

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

-  Đại diện Lãnh đạo Cục thuế tỉnh. 

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

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Khu trung chuyển Lạng 

Sơn. (trường hợp người đại diện theo pháp luật cử người khác dự thì phải có 

Giấy ủy quyền hợp lệ), 

2. Nội dung: Xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Khu trung chuyển 

Lạng Sơn, cho phép Công ty được GPMB và tạm thời sử dụng phần diện tích 

khoảng 5,56 ha, phần diện tích đất này mằm trong phạm vi quy hoạch tuyến 

nhánh đường Trục trung tâm cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm: 15h30’, ngày 03 tháng 12 năm 2020 (Thứ năm); 

tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. (Số 19, Lý Thái 

Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn). 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Đề nghị Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn, báo cáo việc sử 

dụng đất được cho thuê, tiến độ thực hiện dự án, sự cần thiết phải phải thực hiện 

GPMB diện tích đất nêu trên. 

- Đề nghị các thành phần tham dự họp theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, chuẩn bị các nội dung liên quan và tham gia ý kiến tại cuộc họp. 

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

đơn vị tham dự họp đúng thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HT.                                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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