
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:            /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 
ơ 

V/v liên quan đến điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án Văn phòng giao 

dịch, trưng bày giới thiệu sản phẩm 

và kho hàng hóa tổng hợp tại khu 

vực cửa khẩu Chi Ma 

 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Công an tỉnh. 

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 505/BC-SKHĐT 

ngày 23/11/2020 về việc xem xét đề xuất điều chỉnh dự án Văn phòng giao dịch, 

trưng bày giới thiệu sản phẩm và kho hàng hóa tổng hợp tại khu vực cửa khẩu 

Chi Ma, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động hướng dẫn, yêu cầu Công ty TNHH 

Kim Phúc Hà cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ đề 

xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Văn phòng giao dịch, trưng bày giới 

thiệu sản phẩm và kho hàng hóa tổng hợp tại khu vực cửa khẩu Chi Ma theo đúng 

quy định. 

2. Công an tỉnh phối hợp rà soát, tìm hiểu các thông tin liên quan đến Công 

ty TNHH Kim Phúc Hà, nhất là nội dung đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng 

gửi UBND tỉnh) để có cơ sở xem xét, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các 

vấn đề có liên quan. 

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; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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