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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 
V/v danh mục dự án hạ tầng đề xuất 

đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn 

 

 

 
 

 
 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

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

Xem xét Báo cáo số 99/BC-SKHĐT ngày 24/3/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về báo cáo đề xuất đầu tư hạ tầng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với kết quả rà soát, đề xuất danh mục dự án hạ tầng dự 

kiến đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2025 tại Báo cáo số 99/BC-SKHĐT ngày 24/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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

tiếp tục nghiên cứu, rà soát, trên cơ sở số thông báo kế hoạch vốn của Trung 

ương và khả năng huy động các nguồn lực giai đoạn 2021 - 2025 chủ động tham 

mưu UBND tỉnh lựa chọn các dự án cụ thể, phù hợp với định hướng chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan 1 để đăng 

ký vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn Trung 

ương và vốn địa phương, cũng như lập kế hoạch, phương án huy động các 

nguồn lực khác để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục 

tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã đề ra. 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và cơ quan 

liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên 

cứu, rà soát danh mục, chủ động tham mưu UBND tỉnh các nội dung có liên 

quan trong quá trình xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình tiếp tục 

tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025 cũng như các chương trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xa ̃hôị bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiêụ quả. 

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; 

- Các Sở: GTVT, XD,  TNMT, TC; 

- UBND huyện Cao Lộc, UBND TP. Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Dương Văn Chiều 

                                           
1 Công văn số 1804/TTg-CN ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn một số khu 

kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch của UBND tỉnh 

về thực hiện Chương trình tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế -xã hội, 

trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; các văn bản khác có liên quan. 



 2 

 


		2021-04-02T14:15:52+0700
	Dương Văn Chiều


		2021-04-03T10:42:22+0700


		2021-04-03T10:42:22+0700


		2021-04-03T10:42:22+0700




