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GIẤY MỜI  

Về việc bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Khu trung  

chuyển Lạng Sơn thuê tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc (đợt 4) 

 

Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-BQLKKTCK ngày 05/07/2021 của Ban Quản 

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

Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn thuê đất để thực hiện dự án Khu trung chuyển 

hàng hóa tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc (đợt 4); Công văn số 538/BQLKKTCK-

HT ngày 07/7/2021 của Ban Quản lý V/v quản lý phần diện tích 16.806,6 m2 đất 

thuộc dự án Khu trung chuyển hàng hóa. 

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

thực địa như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý; Phòng QLHT. 

- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Đại diện: UBND huyện Cao Lộc; UBND xã Thụy Hùng. 

- Đại diện Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường (đơn vị lập hồ sơ trích đo). 

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Bàn giao đất trên thực địa các khu đất cho Công ty Cổ phần Khu 

trung chuyển Lạng Sơn theo Quyết định số 84/QĐ-BQLKKTCK ngày 05/07/2021 và 

Công văn số 538/BQLKKTCK-HT ngày 07/7/2021của Ban Quản lý. 

3. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 08 giờ 30 ngày 22/07/2021 (Thứ năm); tại 

thực địa khu đất, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. 

4. Nội dung chuẩn bị: 
- Giao 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 các khu đất cho Công ty Cổ phần Khu 

trung chuyển Lạng Sơn thuê tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. 

- Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

(đơn vị lập trích đo) khôi phục các mốc ranh giới khu đất để phục vụ công tác bàn 

giao đất trên thực địa. 

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, các PCM; 

- Lưu: VT, HT.                                                 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Hoàng Văn Quyết  
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