
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1305 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2019 

V/v liên quan đến đề xuất thực hiện 
dự án đầu tư tại Khu phi thuế quan 

của Công ty cổ phần Cánh đồng 
vàng Lạng Sơn 

                  

Kính gửi:  
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên  
  và Môi trường; 
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

    

Xem xét Báo cáo số 78/BC-BQLKKTCK ngày 29/3/2019 của Ban Quản lý 
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về đề xuất của Công ty cổ phần Cánh 
đồng vàng Lạng Sơn xin chủ trương thực hiện dự án Khu chế biến nông sản 
FASAFOOD, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
hướng dẫn Công ty cổ phần Cánh đồng vàng Lạng Sơn lập đề xuất dự án đầu tư 
theo quy định; chủ động tổ chức thẩm định sau khi Nhà đầu tư gửi đề xuất dự án 
đầu tư hoàn chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương thực hiện. Trong 
quá trình thẩm định cần chú ý đến các yếu tố về tính hiệu quả, khả thi của dự án, 
năng lực của nhà đầu tư, công nghệ chế biến, công tác bảo vệ môi trường... để bảo 
đảm thực hiện theo đúng quy định hiện hành; xác định quy mô sử dụng đất phù 
hợp với tính chất dự án để phát huy tốt giá trị quỹ đất tại khu vực. 

2. Sở Tài chính chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về phương án 
hoàn trả kinh phí ngân sách nhà nước đã giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ 
tầng tại Khu phi thuế quan để chỉ đạo thực hiện trong quá trình tổ chức thu hút 
đầu tư tại khu vực. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND 
tỉnh chỉ đạo về công tác quản lý đất đai đã được giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ 
tầng theo quy định hiện hành bảo đảm thuận lợi cho việc thu hút đầu tư vào Khu 
phi thuế quan. 

4. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ động 
tham mưu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan để quản lý, khai 
thác hiệu quả các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 
Sơn; tham mưu điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phi thuế quan đảm 
bảo phù hợp với điều kiện thực tế về địa hình, địa lý khu vực. 
     Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND huyện Văn Lãng; 
- Công ty CP Cánh đồng vàng Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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