
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 7 năm 2021 

  

GIẤY MỜI 

V/v xây dựng giá đất làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất và xác định  

thời gian miễn tiền thuê đất đối với dự án Khu trung chuyển hàng hóa  

thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.  

 

Để có cơ sở xác định đơn giá tính tiền thuê đất và xác định thời gian miễn 

tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn theo quy định. 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp 

với thành phần, 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: Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện lãnh đạo Cục thuế tỉnh; 

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

2. Nội dung:  

- Xem xét thông nhất phương án xây dựng giá đất làm cơ sở xác định đơn 

giá tính tiền thuê đất áp dụng cho dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn . 

- Xem xét thời gian miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản sau 

miễn tiền thuê đất sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản 

cho Công ty thuê đất đợt 4 theo 84/QĐ-BQLKKTCK ngày 05/7/2021. 

3. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 02/8/2021 (Thứ hai) 

tại phòng họp tầng 3, trụ sở Ban Quản lý (Số 19, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, 

TP Lạng Sơn). 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Phòng Quản lý hạ tầng chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan cuộc họp. 

- Đại diện các sở, ngành nghiên cứu trước nội dung, tham gia ý kiến theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

(Có dự thảo nội dung họp gửi kèm theo giấy mời) 

Ban Quản lý kính mời các đơn vị tham dự họp theo thời gian và địa điểm 

nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, HT. 

KT.TRƯỞNG BAN 

 PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 Hoàng Văn Quyết 
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