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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp xem xét phương án hoàn trả các khoản chi phí đầu tư vào dự án Chợ 

cửa khẩu Tân Thanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn 

 
 

Ngày 05/11/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì cuộc họp xem xét phương án hoàn trả các khoản chi phí đầu tư vào dự án 

Chợ cửa khẩu Tân Thanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn. 

Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Văn Lãng, Văn phòng UBND tỉnh.  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo nội dung họp, ý kiến tham gia 

của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 

như sau: 

1. Đối với phương án hoàn trả và hỗ trợ các khoản chi phí đầu tư vào dự án 

Chợ cửa khẩu Tân Thanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn: 

UBND tỉnh ghi nhận sự tích cực, trách nhiệm của Sở Tài chính và các cơ 

quan liên quan trong việc hoàn thiện phương án hoàn trả chi phí đầu tư vào dự án 

Chợ cửa khẩu Tân Thanh. Phương án hoàn trả đã cơ bản theo đúng kết luận của 

UBND tỉnh tại các lần họp trước đây. 

Thống nhất quan điểm xây dựng phương án hoàn trả chi phí đầu tư dự án là 

phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, có xem xét hài hòa giữa lợi ích của 

Nhà nước và nhà đầu tư; xác định chi phí để hoàn trả phải công khai, minh bạch, 

có đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế. 

UBND tỉnh nhất trí với phương án của Sở Tài chính với các khoản chi phí đủ điều 

kiện hoàn trả, hỗ trợ liên quan đến dự án là 856.170.000 đồng, cụ thể: Chi phí hoàn 

trả là 534.947.000 đồng (gồm: Giá trị vật liệu thu hồi, tài sản thanh lý công trình 

nộp Ngân sách Nhà nước: 295.190.000 đồng; phí thẩm định hồ sơ thuê đất nhà chợ 

chính: 4.757.000 đồng; chi phí tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, lập 

tổng dự toán công trình: 235.000.000 đồng) và chi phí hỗ trợ khác 321.223.000 

đồng (là khoản chi phí hỗ trợ lãi tiền vay đối với số tiền Công ty TNHH MTV Đầu 

tư và Xây dựng Lạng Sơn đã nộp ngân sách giá trị vật liệu thu hồi, tài sản thanh lý 

công trình chợ cửa khẩu Tân Thanh); không hỗ trợ chi phí quản lý dự án trong thời 

gian 6 tháng xây dựng chợ do chưa có đủ cơ sở xem xét. 

Giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh hoàn trả các 

khoản chi phí đã đủ điều kiện theo quy định. 

2. Đối với các khoản chi phí chưa đủ cơ sở xem xét hoàn trả, hỗ trợ cho 
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doanh nghiệp: Giao Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng và các cơ quan 

liên quan rà soát kỹ các nội dung liên quan đến dự án cũng như điều kiện bảo đảm 

việc hoàn trả theo đúng quy định pháp luật, trên cơ sở đó làm việc với Công ty 

TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT, TNMT, XD; 

- Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; 

- Cục thuế tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KTN, NC, TH; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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