
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:             /VP-KT 
V/v đẩy nhanh việc thực hiện dự 

án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật nhà xưởng Phúc Khang 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

 

             Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- UBND huyện Văn Lãng. 

 

Qua nắm tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà 

xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan của Công ty TNHH Đầu tư Hữu 

Nghị Phúc Khang cho thấy có phát sinh một số khó khăn, vướng mắc liên quan 

đến kết quả xác định chi phí Nhà nước đã chi trả cho công tác giải phóng mặt 

bằng phần diện tích dự kiến giao cho Công ty để thực hiện dự án (Báo cáo số 

669/BC-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện Văn Lãng) dẫn đến dự án 

chậm tiến độ thực hiện. Để sớm tháo gỡ vắng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

dự án, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

1. UBND huyện Văn Lãng khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên 

quan xem xét, rà soát lại kết quả tính toán kinh phí Nhà nước đã chi trả cho công 

tác giải phóng mặt bằng phần diện tích dự kiến giao cho Công ty để thực hiện dự 

án theo ý kiến của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 

tại Công văn số 56/BQLKKTCK-HT ngày 22/01/2021, báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 02/02/2021.  

2. Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn khẩn 

trương ban hành Quyết định cho Công ty Phúc Khanh thuê đất để đủ điều kiện 

khởi công, thực hiện dự án với điều kiện Công ty cam kết hoàn trả ngân sách 

nhà nước phần kinh phí Nhà nước đã chi trả để giải phóng mặt bằng phần diện 

tích dự kiến giao cho Công ty ngay sau khi có thông báo chính thức của cơ quan 

có thẩm quyền, hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 02/02/2021. 

3. Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ 

chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Văn Lãng trong việc rà soát lại kết 



2 

 

quả tính toán kinh phí Nhà nước đã chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng 

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; 

 - C, PVP UBND tỉnh, các phòng: THNC, KGVX, 

Trung tâm TH-CB;  

 - Lưu: VT, KT (NNT)  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PH ÒNG 
 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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