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GIẤY MỜI 

Xem xét thống nhất giải quyết đề nghị của doanh nghiệp 

 tại Khu phi thuế quan và cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng 

 

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

nhận được hồ sơ đề nghị Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền 

thuê đất trong Khu kinh tế cửa khẩu của Công ty cổ phần vận tải thương mại 

Bảo Nguyên (Công ty Bảo Nguyên); Công văn số 05/CV-HNPK ngày 

28/9/2021 của Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang về hoàn trả chi phí 

bồi thường GPMB; Để có cơ sở giải quyết đề nghị của các doanh nghiệp, Ban 

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

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý: chủ trì; Phòng QLHT, Ban QLDA; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng, Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện Văn Lãng; 

- Lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang tham dự nội 

dung 1; 

- Lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên tham dự nội 

dung 2; 

2. Thời gian, địa điểm: Ngày 12/10/2021 (thứ ba) 

- Nội dung 1: Từ 14h00  đến 15h00;  

- Nội dung 2: Từ 15h00 đến 17h00;  

- Tại phòng Họp tầng 3 Trụ Sở Ban Quản lý. 

3. Nội dung:  

- Nôi dung 1: Xem xét đề nghị xin Miễn nộp tiền chậm nộp của Công ty 

TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang hoàn trả NSNN kinh phí GPMB đối với 

phần diện tích 68.206,8m2 đất được thuê tại Khu phi thuế quan. 

- Nội dung 2: Xem xét hồ sơ đề nghị Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng 

mặt bằng vào tiền thuê đất trong Khu kinh tế cửa khẩu của Công ty cổ phần vận 

tải thương mại Bảo Nguyên. 
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4. Công tác chuẩn bị:  

- Đề nghị các thành phần dự họp nghiên cứu Công văn số 05/CV-HNPK 

ngày 28/9/2021 của Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang và nội dung 

xin ý kiến cuộc họp của Ban Quản lý gửi kèm theo giấy mời. 

- Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên chuẩn bị các nội 

dung liên quan báo cáo, giải trình số liệu đề nghị được khấu trừ tiền bồi thường 

GPMB vào tiền thuê đất. 

- Đề nghị Ban Quản lý dự án (thuộc Ban Quản lý) phối hợp với Trung 

tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng xem xét các nội dung liên quan đến chi 

phí Công ty Bảo Nguyên đã hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền đã GPMB bãi 

đổ đất thải số 2 của dự án Đường phục vụ XNK đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh 

(VN) với khu kiểm soát Khả Phong (TQ) nằm trong diện tích dự án của Công ty; 

Cụ thể về số liệu các thửa đất, số tiền GPMB theo quyết định được phê duyệt, số 

tiền các hộ dân đã nhận tiền (có phiếu chi cụ thể). 

- Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng xem xét phần 

diện tích 1.551,4m2 gồm các thửa số 12, 50, 75 thuộc dự án của Công ty đã 

được cho thuê; phần diện tích này Công ty tự GPMB hay thuộc dự án Đường 

phục vụ xuất, nhập khẩu đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với 

Khu kiểm soát Khả Phong. Đối với các hộ Lô Văn Toản, Lô Văn Anh và Vi 

Viết Le đã thực hiện công tác BTTH GPMB chưa. 

(có nội dung một số văn bản dự thảo kèm GM này) 

Ban Quản lý trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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