
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 10 năm 2020  
V/v tiếp tục hoàn thiện các thủ tục 

để chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn 

Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 

  

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Công ty cổ phần May Diêm - Sài Gòn. 

 

Xem xét Tờ trình số 107/TTr-SXD ngày 16/10/2020 của Sở Xây dựng về 

việc đề nghị chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Tại Công văn số 3635/BXD-PTĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Xây dựng về 

việc cho ý kiến về chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng 

Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, trong đó đã đề nghị UBND tỉnh rà soát sự 

phù hợp giữa Hợp đồng số 116/2019/HĐ-DA ngày 20/9/2019 và điều chỉnh quy 

hoạch của Dự án trước khi quyết định phê duyệt chấp thuận đầu tư dự án và chỉ 

đạo cơ quan liên quan phê duyệt quy định quản lý theo điều chỉnh Quy hoạch 

chi tiết dự án tại Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND 

huyện Chi Lăng.  

Tuy nhiên, nội dung tại Tờ trình 107/TTr-SXD ngày 16/10/2020 của Sở 

Xây dựng chưa làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao tại Công 

văn số 3203/VP-KT ngày 07/8/2020, trình tự thủ tục các công việc cụ thể mà 

tỉnh phải thực hiện trước khi quyết định phê duyệt chấp thuận đầu tư dự án theo 

theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Do vậy chưa đủ 

căn cứ để UBND tỉnh xem xét chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông thị 

trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. 

Giao Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

xem xét, làm rõ các nội dung trên và thực hiện đúng trình tự, thủ tục của dự án 

theo quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh 

theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, Công ty cổ phần May 

Diêm - Sài Gòn và các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, GTVT; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- CPVP UBND tỉnh,  

 Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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