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Lạng Sơn, ngày  11 tháng 5 năm 2018 
 

V/v điều chỉnh dự án Bến xe 
Lộc Bình 

 
                           Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chi Ma. 

 

Xem xét Báo cáo số 276/BC-SKHĐT ngày 27/4/2018 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về việc điều chỉnh dự án Bến xe Lộc Bình, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chi Ma điều chỉnh 
quy mô dự án Bến xe Lộc Bình theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo 
cáo trên. 

2. Yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chi Ma khẩn trương thực 
hiện các công việc cần thiết để điều chỉnh dự án theo quy định, đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện dự án; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, UBND huyện Lộc Bình theo quy định của Luật Đầu tư. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh dự 
án theo quy định; trong trường hợp đến hết ngày 31/12/2018, Công ty TNHH 
Đầu tư và Phát triển Chi Ma không triển khai thực hiện dự án, không có khả 
năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký thì thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt 
động của dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định. 

 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: XD, GTVT, TC, TN&MT; 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
  các phòng: KTN, TH; 
- Lưu: VT, VAT. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 
 
 
  

Dương Văn Chiều 
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