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GIẤY MỜI  

V/v xem xét đề nghị miễn tiền thuê tài sản và hoàn trả chi phí  

ngân sách Nhà nước đã GPMB của doanh nghiệp tại cửa khẩu Hữu Nghị. 

 
 

Theo yêu cầu Công văn số 18/2021/CV-CT ngày 15/7/2021 của Công ty 

TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn đề nghị xem xét miễn giảm 70% tiền 

thuê mặt bằng năm 2021; Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn V/v giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) để quản lý và thực hiện chức năng theo quy định. 

Ban Quản lý tổ chức các cuộc họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

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

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

- Đại diện Cục Thuế tỉnh.  

- Đại diện UBND huyện Cao Lộc; 

- Lãnh đạo Công ty Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn 

(tham dự nội dung 1) 

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

dự nội dung 2). 

2. Nội dung:  

- Nội dung 1: Xem xét về đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Hữu 

Nghị Lạng Sơn xin miễn giảm 70% tiền thuê mặt bằng toàn bộ Tòa nhà Trung 

tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị và mặt bằng sân bãi phía sau Tòa nhà 

kỳ nộp tiền thứ 4 năm 2021 (Có dự thảo báo cáo của Ban Quản lý kèm theo). 

- Nội dung 2: Xem xét, thống nhất chi phí Công ty TNHH Một thành viên 

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội phải hoàn trả ngân sách Nhà nước đối với diện 

tích 607,2 m2 đất đã GPMB được thuê tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Có dự 

thảo Tờ trình của Ban Quản lý và Quyết định của UBND tỉnh kèm theo). 

3. Thời gian, địa điểm:  

- Nội dung 1: từ 8 giờ 00 phút, ngày 11/8/2021 (Thứ tư);  

- Nội dung 2: từ 9 giờ 30 phút, ngày 11/8/2021 (Thứ tư)  

- Tại phòng họp tầng 3 Trụ sở Ban Quản lý. (Số 19 đường Lý Thái Tổ, 

phường Đông Kinh, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
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4. Đề nghị: 

- Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo, có 

số liệu minh chứng kèm theo về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp tại Tòa nhà Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị để có cơ sở 

xem xét đề nghị giảm tiền thuê tài sản. 

- UBND huyện Cao Lộc giải trình, làm rõ số tiền đền bù, GPMB liên quan 

đến phần diện tích 607,2 m2 đất khi thực hiện dự án Đường nội bộ khu vực cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

- Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Xăng dầu Quân đội có ý 

kiến về số tiền hoàn trả ngân sách Nhà nước đã đền bù, GPMB liên quan đến 

phần diện tích 607,2 m2 đất được thuê. 

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 phòng họp); 

- Lưu: VT, HT.                                                 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết  
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