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GIẤY MỜI 

Họp xem xét, thẩm định hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo 

hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 156 tại 

Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lang Sơn. 

 

Thực hiện Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 07/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo 

hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 156 tại Khu 

phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lang Sơn; Thông báo số 

270/TB-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh V/v đính chính nội dung Điều 2 

và Điều 3 tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 07/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

Để công tác thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá được đảm bảo 

chặt chẽ, đúng quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn (Ban Quản lý) trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý - chủ trì; đại diện các phòng: Quản lý hạ tầng, Kế 

hoạch tổng hợp.  

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo và phòng chuyên môn Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

2. Thời gian, địa điểm:  

Từ 08 giờ 00 phút, ngày 06/9/2022 (thứ ba) tại phòng họp tầng 3 trụ sở 

Ban Quản lý (Số 19 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

3. Nội dung: Họp xem xét, thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá 

quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 

thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan theo các quy định đã nêu tại Quy chế đấu 

giá và Thông báo đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh 

Lạng Sơn ban hành. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Phòng Quản lý hạ tầng chuẩn bị biên bản làm việc và các hồ sơ, tài liệu 

liên quan; 
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- Đề nghị Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp chuẩn bị nội 

dung, tài liệu: hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá; Thông báo đấu giá, Quy chế 

đấu giá và các nội dung liên quan để các thành phần tham dự thẩm định. 

- Đề nghị các sở ngành quan tâm, phối hợp cử công chức chuyên môn 

tham gia giúp Ban Quản lý thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá, đảm 

bảo tính khách quan, minh bạch. 

Gửi kèm theo Giấy mời gồm:  

- Các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 

22/7/2021 phê duyệt phương án đấu giá; Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 

04/8/2021 quyết định đấu giá; Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 07/5/2022 

phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm đấu giá; Thông báo số 270/TB-UBND 

ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh về việc đính chính nội dung Điều 2 và Điều 3 tại 

Quyết định số 791/QĐ-UBND. 

- Quyết định số 1223QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu phi thuế 

quan giai đoạn I thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

- Quy chế số 25/QC-TTDVĐGTS ngày 10/8/2022 và Thông báo đấu giá 

số 25/TB-TTDVĐGTS ngày 11/8/2022 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - 

Sở Tư pháp. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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