
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 5 năm 2020 
 

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 

1241-KL/TU ngày 22/4/2020   

 

 

 

Kính gửi:  

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

- UBND huyện Văn Quan. 

 

Thực hiện Kết luận số 1241-KL/TU ngày 22/4/2020 của Tỉnh ủy về kết 

luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ 

trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan: 

- Tiếp tục hướng dẫn Công ty cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư ha ̣ tầng 

Intracom hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án Khu du lic̣h sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Bản 

Nầng theo Kết luận số 1236-KL/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

phối hợp với UBND huyện Văn Quan để thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất và hoàn thiện các nội dung khác theo ý kiến thẩm định của các 

cơ quan có liên quan. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xem xét về chủ trương thực hiện dự án sau khi nhà 

đầu tư và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các nội dung còn tồn tại, nhất là với 

nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Rà soát, dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương từ năm 2018 đến nay; hoàn thành, báo cáo 

UBND tỉnh trong tháng 5/2020. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về hỗ trợ đầu tư công 

trình nước sinh hoạt cho thôn Pà Há, xã Lương Năng, huyện Văn Quan; báo cáo, 

đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/5/2020.  

3. UBND huyện Văn Quan theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, tổng hợp nhu 

cầu sử dụng đất của dự án Khu du lic̣h sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Bản Nầng cũng 

như các dự án khác trên địa bàn, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương thực hiện theo Thông báo số 

187/TB-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh để sớm tháo gỡ khó khăn cho các 
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dự án. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TNMT, VH-TT&DL; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 

 


		2020-05-05T17:44:42+0700


		2020-05-06T08:23:15+0700


		2020-05-06T08:23:15+0700


		2020-05-06T08:23:15+0700




