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Lạng Sơn, ngày 17 tháng 7 năm 2018 
ơ 

V/v xử lý vướng mắc của các dự án 
đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, 

các dự án PPP 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
Xem xét Báo cáo số 386/BC-SKHĐT ngày 29/6/2018 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư từ 
nguồn vốn ngoài ngân sách, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư đang 
trong giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy định về trình 
tự, thủ tục thực hiện dự án PPP theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP 
ngày 04/5/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan theo đúng 
yêu cầu tại Công văn số 2461/VP-KTN ngày 02/7/2018 của Văn phòng UBND 
tỉnh. 

2. Các Sở, ngành, UBND các huyện thành phố chủ động nghiên cứu, đề 
xuất các dự án PPP theo quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 
của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Dự án đề xuất phải phù hợp 
quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và xác định 
rõ tính khả thi của phương án tài chính khi đề xuất thực hiện dự án PPP; trường 
hợp chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, cần chủ động nghiên cứu đề xuất điều 
chỉnh quy hoạch, kế hoạch có liên quan trước khi lập đề xuất dự án. 

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây 
dựng kế hoạch phát triển các khu đô thị trên địa bàn tỉnh, để làm cơ sở đề xuất quỹ 
đất đối ứng các dự án BT và thu hút các nhà đầu tư quan tâm, tránh trường hợp 
phát triển các khu đô thị, dân cư mới quá nhiều mà không tính đến khả năng phát 
triển dân cư, gây ảnh hưởng không tốt đến công tác quy hoạch, phá vỡ cảnh quan 
đô thị. 

4. Yêu cầu các sở, ban, ngành nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp 
thẩm định dự án theo Luật đầu tư bảo đảm theo đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý 
nhà nước được giao và quy định tại Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 
25/10/2016 của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương 
đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấm dứt dự án đầu tư theo Luật Đầu 
tư trên địa bàn tỉnh. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Lý Vinh Quang 
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