
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 
V/v tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện các dự án đầu tư kinh doanh 

dịch vụ, thương mại tại các  

khu vực cửa khẩu 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

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

Xem xét Báo cáo số 173/BC-BQLKKTCK ngày 03/7/2020 của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về kết quả rà soát, kiểm tra các 

dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, 

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

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: 

a) Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án khẩn trương thực hiện các thủ 

tục pháp lý, đầu tư xây dựng, hoàn thiện các hạng mục còn lại của các dự án 

theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư đã được cấp đối với từng nhóm dự án theo đúng chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Thông báo số 107/TB-UBND ngày 24/02/2020; phối hợp theo 

dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện khắc phục sai phạm tại các dự án theo 

kết luận thanh tra đã ban hành. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, xem xét các hạng mục 

công trình đã xây dựng thuộc dự án Xây dựng trụ sở làm việc và giao dịch, khu 

kinh doanh, nhà xưởng, dịch vụ thương mại của Công ty cổ phần Vận tải Thương 

mại Bảo Nguyên tại cửa khẩu Tân Thanh, đánh giá cụ thể mức độ vi phạm để xử 

lý theo quy định cũng như đề xuất các biện pháp khắc phục. 

2. Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan cập nhật, điều chỉnh nội dung 

liên quan tới các dự án đầu tư trong khu vực cửa khẩu Tân Thanh bảo đảm phù 

hợp mục tiêu, định hướng phát triển khu vực trong quá trình thực hiện lập Đồ án 

Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 

Sơn, tỷ lệ 1/500. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TNMT, CT; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PCVP 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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