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Lạng Sơn, ngày 13 tháng 3 năm 2019 

V/v tiếp tục xem xét đề nghị  
của Công ty cổ phần Ngân Sơn  
đối với dự án Khai thác du lịch  

trên sông Kỳ Cùng 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng 
 

Xem xét Báo cáo số 36/BC-SXD ngày 27/2/2019 của Sở Xây dựng về việc 
xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Ngân Sơn đối với dự án Khai thác du lịch 
trên sông Kỳ Cùng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

Báo cáo của Sở Xây dựng chưa làm rõ được các kiến nghị của Công ty Cổ 
phần Ngân Sơn, dự án hiện nay không còn phù hợp với định hướng quy hoạch 
của phường Chi Lăng, trong khi nhà nước chưa có kế hoạch cụ thể để thực hiện 
quy hoạch thì Công ty có tiếp tục được cải tạo công trình đã xuống cấp, ảnh 
hưởng đến môi trường cảnh quan đô thị, đầu tư các hạng mục khác khi không 
đáp ứng các điều kiện để hoạt động hay không? Đồng thời, nội dung báo cáo 
chưa làm rõ việc tổ chức đối thoại, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để ghi 
nhận ý kiến, thảo luận phương án xử lý các vướng mắc trước khi báo cáo cấp có 
thẩm quyền. 

Yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục làm rõ các nội dung trên, báo cáo UBND 
tỉnh trong tháng 4/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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