
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 6 năm 2020 
V/v tiếp tục triển khai các nhiệm vụ 

theo Thông báo số 70/TB-UBND 

ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long. 
 

 

Xem xét Báo cáo số 141/BC-BQLKKTCK ngày 31/5/2020 của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc thực hiện các nhiệm vụ 

UBND tỉnh giao tại Thông báo số 70/TB-UBND ngày 11/02/2020, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. UBND huyện Văn Lãng 

- Khẩn trương hoàn thiện việc xử lý vi phạm về quy hoạch, giấy phép xây 

dựng đối với các hạng mục Trung tâm thương mại Hữu Nghị, Nhà điều hành Bến 

xe ô tô khách thuộc dự án Trung tâm thương mại Sài Gòn - Tân Thanh, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 20/6/2020 kết quả thực hiện, đề xuất xử lý các nội dung 

vướng mắc, vượt thẩm quyền (nếu có) theo chỉ đạo tại Công văn số 2165/VP-KT 

ngày 02/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn trả Công ty cổ phần 

Đầu tư Thăng Long số tiền Công ty đã ứng cho đơn vị để thực hiện công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Trung tâm thương mại Sài gòn - Tân 

Thanh từ năm 2015, do UBND tỉnh chưa có chủ trương triển khai công tác giải 

phóng mặt bằng dự án trên (Thông báo số 70/TB-UBND ngày 11/02/2020 của 

UBND tỉnh). 

2. Sở Xây dựng 

Tiếp tục phối hợp với UBND huyện Văn Lãng giải quyết các vi phạm về 

quy hoạch, giấy phép xây dựng liên quan đến các dự án của Công ty cổ phần Đầu 

tư Thăng Long tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh; đôn đốc, hướng dẫn Công ty 

hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật các hạng mục Trung tâm thương mại Hữu 

Nghị, Nhà điều hành Bến xe ô tô khách thuộc dự án Trung tâm thương mại Sài 

Gòn- Tân Thanh theo ý kiến thẩm định và thực hiện các nhiệm vụ khác đã được 

lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Công văn số 2165/VP-KT ngày 02/6/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh. 



2 

 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường  

Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn về tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng 

Long tổ chức kiểm tra, rà soát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý việc 

Công ty chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành. Hoàn 

thành trong tháng 6/2020. 

4. Sở Giao thông vận tải  

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long hoàn 

thiện các nội dung liên quan đến Bến xe khách Tân Thanh để đáp ứng yêu cầu 

quy định tại Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao 

thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bến xe khách (sửa đổi lần 

1 năm 2015).  

5. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn  

Tiếp tục phối hợp UBND huyện Văn Lãng xử lý các vi phạm về trật tự xây 

dựng của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long; phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan hướng dẫn Công ty hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các dự án 

Công ty làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. 

6. Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long thực hiện nghiêm túc nội 

dung chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chủ động, tích 

cực khắc phục những nội dung sai sót cũng như hoàn thiện các thủ tục còn thiếu 

liên quan đến các dự án của Công ty tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh theo đúng 

quy định pháp luật hiện hành. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, CT; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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