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GIẤY MỜI  

Về việc bàn giao đất trên thực địa và xác định vị trí, giá trị thửa đất và đơn 

giá tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu 

Quân đội thuê tại cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc 

 
 

Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-BQLKKTCK ngày 06/07/2021 của Ban 

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

cho Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Xăng dầu Quân đội thuê đất 

thực hiện dự án Trạm cấp phát xăng dầu và kho vật tư tổng hợp tại cửa khẩu 

Hữu Nghị, huyện Cao Lộc (đợt 1). 

Ban Quản lý kính mời các cơ quan, đơn vị liên quan bàn giao đất trên 

thực địa và họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

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

- Đại diện sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính. 

- Đại diện: Cục Thuế tỉnh.  

- Đại diện: UBND huyện Cao Lộc; UBND thị trấn Đồng Đăng. 

- Đại diện Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên Số 1-Lạng Sơn (đơn vị lập 

hồ sơ trích đo). 

- Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội. 

2. Nội dung: Bàn giao đất trên thực địa và xác định vị trí, giá trị thửa đất, 

đơn giá tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty 

Xăng dầu Quân đội để thực hiện dự án Trạm cấp phát xăng dầu và kho vật tư 

tổng hợp tại cửa khẩu Hữu Nghị. 

3. Thời gian, địa điểm: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 16/7/2021 (Thứ sáu) tại 

thực địa khu đất, sau đó họp tại tầng 4 Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị. (Ban Quản 

lý bố trí phương tiện di chuyển tại trụ sở lúc 7h30, chi tiết liên hệ đ/c Nông 

Trường Giang, SĐT: 0988.687.938) 

4. Nội dung chuẩn bị: 

- Phòng Quản lý hạ tầng thuộc Ban Quản lý chuẩn bị các nội dung liên 

quan đến công tác bàn giao đất trên thực địa và xác định vị trí, giá trị thửa đất và 

đơn giá tính tiền thuê đất. 

- Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên Số 1-Lạng Sơn (đơn vị lập trích đo) 

khôi phục các mốc ranh giới khu đất để phục vụ công tác bàn giao đất trên thực địa. 



2 

- Các sở, ngành liên quan nghiên cứu nội dung, tham ý kiến tại cuộc họp 

theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu chuẩn bị phòng họp. 

Ban Quản lý kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự theo nội 

dung, thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (chuẩn bị phương tiện); 

- Lưu: VT, HT.                                                 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết  
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