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V/v xem xét báo cáo giải trình của 
Sở Xây dựng về việc cấp giấy phép 

quy hoạch dự án đầu tư Khu tái 
định cư và dân cư Khu Chế xuất 1 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng 
 

Xem xét Tờ trình số 05/TTr-SXD ngày 10/01/2019 của Sở Xây dựng về 
việc cấp Giấy phép quy hoạch dự án Khu tái định cư và dân cư Khu Chế xuất 1 
thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn, Báo cáo số 19/BC-SXD 
ngày 28/01/2019 của Sở Xây dựng về việc giải trình nội dung và hướng dẫn Nhà 
đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đối với dự án đầu tư Khu tái định cư và dân 
cư Khu Chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thẩm định, 
trình UBND tỉnh giải quyết các công việc phải đảm bảo đúng quy định của pháp 
luật, đúng thẩm quyền; thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời các quy định 
pháp luật mới ban hành để tránh sai sót trong công tác tham mưu. 

Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về thực hiện dự án theo đúng 
quy định của pháp luật hiện hành. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng và các cơ quan có liên 
quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;                 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT;  
- Ban QL Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 
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