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GIẤY MỜI 

Họp xem xét, rà soát thủ tục đầu tư dự án Khu tái định cư và dân cư 

 Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 

  

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 575/TB-UBND ngày 

22/10/2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét phương án đầu tư dự án Khu tái 

định cư và dân cư Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn. Trên cơ sở Tờ trình số 215/TTr-UBND và Báo cáo số 833/BC-

UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Cao Lộc đề xuất chủ trương đầu tư 

xây dựng công trình Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tham dự họp xem xét, rà soát thủ tục đầu tư dự án.  

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở; các phòng: Quản lý Đầu tư công, 

Quản lý đầu tư  Ngoài ngân sách; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi 

trường;  

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc;  

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hóa Dầu Quân Đội 

(nếu người đại diện không tham dự được người khác đi thay phải có Giấy ủy 

quyền hợp lệ).  

2. Thời gian: 14h00' ngày 19/11/2020 (Thứ Năm).  

3. Địa điểm: Phòng họp 402 trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: Số 2 

đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).  

4. Nội dung: Họp xem xét, rà soát thủ tục đầu tư dự án Khu tái định cư và 

dân cư Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. 

5. Đề nghị 

- UBND huyện Cao Lộc bổ sung báo cáo cụ thể trong tổng diện tích đất 

thực hiện dự án: 50.432,0m2 bố trí cho bao nhiêu hộ thuộc trường hợp tái định 

cư bị ảnh hưởng bởi dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; tài liệu chứng minh Công ty Cổ phần Hóa Dầu 

Quân Đội cam kết bố trí vốn thực hiện dự án. 
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- Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chuẩn bị 

tham gia ý kiến về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với Dự án Đầu tư hạ 

tầng Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (căn cứ 

miễn giảm, điều kiện miễn giảm ?) . 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn: Chuẩn bị tham gia ý kiến về nguồn vốn thực 

hiện dự án theo quy định pháp luật, về đề xuất nguồn vốn thực hiện dự án 

(nguồn vốn ứng trước của Công ty Cổ phần Hóa Dầu Quân Đội và sẽ được đối 

trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định) của UBND huyện Cao Lộc.  

- Sở Tài chính: Chuẩn bị tham gia ý kiến về phương thức hạch toán nguồn 

vốn này vào nguồn thu, chi NSNN (trường hợp ghi thu – ghi chi tại thời điểm 

nhà đầu tư ứng trước). 

- Sở Xây dựng tham gia ý kiến về trình tự thực hiện thủ tục xây dựng dự 

án theo Luật Xây dựng trong trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn khác thuộc 

NSNN (không sử dụng vốn đầu tư công). 

- Công ty Cổ phần Hóa Dầu Quân Đội: Chuẩn bị cam kết ứng trước kinh 

phí thực hiện theo tiến độ thực hiện dự án (bằng văn bản). 

(Có dự thảo Báo cáo, tài liệu dự án do UBND huyện Cao Lộc trình kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các ông (bà) đến dự họp đúng 

thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLĐTNNS; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Chiến 
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