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GIẤY MỜI  

Về việc thẩm định các chi phí Nhà nước đã đầu tư vào đất 

 đối với các khu đất đã có mặt bằng sạch tại Khu Phu thuế quan. 
 

 

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

tỉnh tại thông báo số 643/TB-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh về Kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh ngày 20/11/2020 về nội dung tính toán chi phí công tác giải phóng mặt bằng, 

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

Nghị Phúc Khang tại Khu phi thuế quan; Báo cáo số 669/BC-UBND ngày 

14/12/2020 của UBND huyện Văn Lãng về Kết quả rà soát, tính toán lại chi phí 

Nhà nước đã chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng các khu đất (phần diện tích 

đất giao cho Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang thuê). 

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

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

1. Thành phần: 

-  Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); Phòng Quản lý hạ tầng. 

-  Đại diện lãnh đạo các Sở và chuyên viên: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng; Lãnh đạo Trung tâm phát 

triển quỹ đất và chuyên viên tính toán các chi phí đã GPMB đường giao thông 

khu phi thuế quan. 

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

(Trường hợp lãnh đạo các sở và UBND huyện Văn Lãng không tham dự 

được thì cử chuyên viên tham gia thẩm định nhưng chịu trách nhiệm ký biên bản 

họp thẩm định để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh) 

2. Nội dung: Thẩm định các chi phí Nhà nước đã GPMB theo báo cáo số 

669/BC-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện Văn Lãng và chi phí đã đầu 

tư vào đất đối với diện tích giao cho Công ty Phúc Khang 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 trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định. 

(Gửi kèm giấy mời là báo cáo số 669/BC-UBND ngày 14/12/2020 của 

UBND huyện Văn Lãng) 

3. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 8h giờ 00 ngày 13/01/2021 (Thứ tư); tại 

Phòng hợp tầng 3, trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 

Sơn (Số 19 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, tp Lạng Sơn) 
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4. Nội dung chuẩn bị: 

- Giao phòng Quản lý hạ tầng thuộc Ban Quản lý chuẩn bị dự thảo nội 

dung biên bản, báo cáo các nội dung liên quan cần thẩm định và dự thảo quyết 

định của UBND tỉnh. 

- Đề nghị UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo phòng chuyên môn chuẩn bị hồ 

sơ, giấy tờ liên quan và phương án tính chi tiết với tổng số tiền GPMB sau khi rà 

soát lại là: 8.113.487.429 đồng. 

- Đề nghị Sở Tài chính, Sở Tài Nguyên và Môi trường chỉ đạo phòng 

chuyển môn chuẩn bị các nội dung liên quan và cử chuyên viên cùng xem xét, 

thẩm định cách tính theo đề nghị của UBND huyện Văn Lãng. 

- Lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Hữu nghị Phúc Khang chuẩn bị các nội 

dung liên quan, cùng xem xét, thẩm định cách tính theo đề nghị của UBND 

huyện Văn Lãng. 

Ban Quản lý kính mời đại diện 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; 

- VP, các PCM; 

- Lưu: VT, HT.                                                 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết  
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