UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1725/VP-KTN

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 5 năm 2018

V/v thực hiện Kết luận của
Thường trực Tỉnh ủy

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành: Giao thông vận tải; Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng Lạng Sơn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc
Bình, Đình Lập, Chi Lăng, Hữu Lũng, thành phố Lạng Sơn.
Thực hiện Thông báo số 203-TB/TU ngày 02/5/2018 của Tỉnh ủy về Kết
luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh
chỉ đạo như sau:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) bám sát tinh
thần chỉ đạo, định hướng của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo trên trong quá
trình thực hiện xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu
Đồng Đăng - Lạng Sơn.
2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối
hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện tốt Kế
hoạch số 40/KH-UBND ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh để tăng cường quản lý
hoạt động các bến, bãi tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 117-KL/TU ngày 20/01/2017.
3. Yêu cầu Chủ đầu tư các dự án trọng điểm năm 2018 (08 dự án) tập trung
đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra đối với từng dự án. UBND
các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải
quyết dứt điểm các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng theo tiến độ dự án. Các chủ đầu tư, UBND
các huyện, thành phố phối hợp thực hiện tốt các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo
tại Thông báo số 144/TB-UBND ngày 02/4/2018 và tại các cuộc kiểm tra đối với
từng dự án cụ thể.
4. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn xây
dựng nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Ban
theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo trên, đề xuất, báo
cáo UBND tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh,
các phòng: TH, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KTN(VAT).
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