
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:        /VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3  năm 2020 
V/v xử lý một số vướng mắc của 

dự án Xây dựng hạ tầng Cụm công 

nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 

và khu tái định cư Hợp Thành theo 

hình thức đối tác công tư (PPP) 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn. 
 

Xem xét Công văn số 262/SCT-QLCN ngày 12/3/2020 của Sở Công 

Thương về việc vướng mắc thủ tục hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Hợp 

Thành 1, Cụm công nghiệp Hợp Thành 2, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao UBND huyện Cao Lộc: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà 

soát, làm rõ số liệu về đất đai của dự án Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp 

Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành theo hình thức đối tác 

công tư (PPP), loại Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), nhất là số liệu về 

thu hồi đất lúa. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch xây dựng để đề xuất phương án xử lý bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp 

luật hiện hành; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2020. 

- Chủ động phối hợp với nhà đầu tư dự án BT (Công ty cổ phần Đầu tư 

Bác Nguyên Lạng Sơn) và cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ thành lập cụm 

công nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát lại Báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu 

tái định cư Hợp Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại Hợp đồng Xây 

dựng - Chuyển giao (BT) sau khi UBND huyện Cao Lộc hoàn thành việc rà soát 

theo nội dung trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các vướng mắc phát sinh 

đến Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (nếu có) trước ngày 30/3/2020. 

(Công văn số 262/SCT-QLCN được gửi kèm qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: TC, XD, TN&NT; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

   các phòng: KTN, KTTH, TH; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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