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Số: 679  /VP-KTTH 
   

V/v xem xét, đề xuất giải quyết 
các kiến nghị của doanh nghiệp 

   Lạng Sơn, ngày  26  tháng 02  năm 2019 

                                                             

                         
                          Kính gửi:  

   - Kế hoạch và Đầu tư; 
            - Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh. 

                                                                                

Xem xét Báo cáo số 78/BC-HHDN ngày 20/02/2019 của Hiệp Hội 
doanh nghiệp tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội 
nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân 2019, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Ngọc Thưởng có ý kiến như sau: 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
nghiên cứu các kiến nghị của doanh nghiệp tại Báo cáo trên; đề xuất, báo cáo 
UBND tỉnh trong tháng 3/2019. 

- Đối với nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Xuân Cương tại Công 
văn số 113/CV-XC ngày 28/9/2018 về việc đề nghị được bàn giao đất, thuê đất 
để thực hiện dự án theo quy hoạch: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
97/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 cho Công ty TNHH Xuân Cương thuê 19.406,6 
m2 đất tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc với thời hạn thuê đến ngày 
20/3/2064 để thực hiện dự án đầu tư Bến xe, trạm trung chuyển hành khách-
hàng hoá, địa điểm tập kết kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc 
tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc. 

( Báo cáo số 78/BC-HHDN được sao gửi kèm theo) 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để các 

cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. 
 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Liên minh HTX tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD). 
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