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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Thực hiện Công văn số 2107/BTL-TM ngày 18/8/2020 của Bộ Tư lệnh Quân 

khu 1 về việc tham gia ý kiến về dự án đầu tư Bến xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa 

tại cửa khẩu phụ Bản Chắt, huyện Đình Lập; xem xét nội dung Báo cáo số 299/BC-

SKHĐT ngày 17/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định đề xuất dự án đầu 

tư Bến xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Bản Chắt, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND có ý kiến như sau: 

Dự án được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Nhà đầu tư thực hiện tại Công 

văn số 565/UBND-KTTH ngày 13/6/2014, trong đó yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư 

và Phát triển hạ tầng Thiên Trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên 

quan thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng Dự án theo quy định. Đồng thời 

giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, hướng 

dẫn Nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai thực hiện dự 

án đầu tư đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với chủ trương… Tuy nhiên báo cáo 

thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa đề cập đến quá trình thực hiện các thủ 

tục pháp lý của dự án từ khi UBND tỉnh đồng ý chủ trương đến nay, chưa làm rõ 

được những hạng mục công trình Nhà đầu tư đã triển khai đối với dự án (thực tế đã 

xây dựng 01 nhà làm việc 02 tầng rộng 250 m2, 01 nhà kho 2.600 m2, cân điện tử 

120 tấn, trạm biến áp 460 KVA, sân bãi xe diện tích khoảng 46.899 m2…) cũng như 

trách nhiệm của các đơn vị liên quan để phản ánh đúng bản chất sự việc, xử lý 

nghiêm các vi phạm (nếu có) trước khi xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bổ 

sung, làm rõ các nội dung trên. Đồng thời hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các công 

việc theo nội dung chấp thuận và yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tại Công văn 

trên;  hoàn thiện báo cáo thẩm định dự án, trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, GTVT, XD, TC; 

- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Bộ CH Quân sự tỉnh; 

- UBND huyện Đình Lập; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VAT). 
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