
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
 

V/v nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý 

kiến thẩm định của Đảng đoàn HĐND 

tỉnh về dự án Khu du lịch sinh thái 

nghỉ dưỡng Hồ Bản Nầng 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND huyện Văn Quan. 
 

Nghiên cứu nội dung Báo cáo số 20-BC/ĐĐ ngày 13/3/2020 của Đảng đoàn 

HĐND tỉnh về kết quả thẩm định chủ trương thực hiện dự án Khu du lịch sinh 

thái nghỉ dưỡng Hồ Bản Nầng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, UBND huyện Văn Quan, Nhà đầu tư đề xuất dự án và cơ quan liên 

quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát nội dung hồ sơ đề xuất dự án đầu tư Khu du lịch 

sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Bản Nầng, nhất là về: tiến độ, quy mô đầu tư, các hạng 

mục công trình để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với xu hướng phát triển du lịch 

hiện nay cũng như phong tục tập quán địa phương, quy định pháp luật hiện hành; 

khẳng định, cam kết của nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án. Trên cơ sở đó 

hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

2. Các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Văn Quan chủ động thực 

hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh xử lý các nội dung khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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