
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

            VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VP-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v thực hiện trách nhiệm của cơ 

quan nhà nước trong Hợp đồng  

thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị 

mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 

 

 

                      Kính gửi:    

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

  Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; 

- UBND thành phố Lạng Sơn;  

- Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát 

  và Công ty TNHH Hà Sơn. 

 

Ngày 09/3/2020 UBND tỉnh Lạng Sơn và Liên danh Công ty Cổ phần Đầu 

tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn đã ký kết Hợp đồng thực hiện đầu tư dự 

án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Để thực hiện 

đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước quy định tại Hợp đồng thực 

hiện dự án, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước quy định tại Hợp đồng thực 

hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; chịu trách nhiệm kiểm 

tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp 

thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các nội dung theo quy định. 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Lạng Sơn 

chủ động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và hướng dẫn các công ty thực hiện các thủ 

tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và các liñh vưc̣ khác theo quy đ ịnh 

pháp luâṭ; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng, 

bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ quy định tại hợp 

đồng đã ký kết; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung theo quy định. 

3. Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn 

khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của Dự án đảm bảo theo đúng tiến độ 

cam kết. 

 (Hợp đồng thực hiện Dự án được sao gửi đến các cơ quan liên quan). 

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; 

- C, PVP 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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