
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:        /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2020 
ơ 

V/v tiếp tục tính toán chi phí  

GPMB và chi phí đầu tư vào khu đất 

dự kiến giao cho Công ty TNHH Đầu 

tư Hữu Nghị Phúc Khang tại  

Khu phi thuế quan 
 

Kính gửi:  

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

- Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang. 

 

Xem xét Báo cáo số 250/BC-BQLKKTCK ngày 10/10/2020 của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc tổng hợp các chi phí 

công tác giải phóng mặt bằng, chi phí Nhà nước đã đầu tư vào đất đối với các khu 

đất có mặt bằng sạch cho Công ty TNHH Đầu tư Hữu nghị Phúc Khang thuê đất 

để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang 

thuộc Khu phi thuế quan và Văn bản số 08/CV/HNPK ngày 09/10/2020 của Công 

ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang về việc báo cáo đề xuất giải quyết tháo 

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp tục phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc 

Khang rà soát, tổng hợp, trên cơ sở sơ đồ trích đo chi tiết được cơ quan chuyên 

môn thẩm định tính toán chính xác chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư 

vào đất để làm cơ sở yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang hoàn 

trả lại cho Nhà nước và để thực hiện giao đất cho nhà đầu tư thuê đất sau này. 

Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2020. 

2. Trường hợp các cơ quan còn có những ý kiến, quan điểm khác nhau 

trong quá trình xác định các chi phí nêu tại mục 1, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án 

chỉ đạo thực hiện trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành và thực tế dự án; không 

đưa ra các đề xuất chung chung, thiếu cụ thể, thiếu tính khả thi. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TNMT, TC, KHĐT, XD, GTVT; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

Dương Văn Chiều 
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