
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 4 năm 2021 
V/v phương án triển khai tiếp nhận, 

giải quyết các thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm 

quyền của Ban Quản lý KKTCK 

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 71/BC-BQLKKTCK ngày 26/3/2021 của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về kết quả rà soát, đề xuất 

phương án thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

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

1. Để bảo đảm việc thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của 

Luật Đầu tư năm 2020 và văn bản pháp luật liên quan, không tạo khoảng trống 

trong việc tiếp nhận, xử lý đề nghị của người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh 

đồng ý để Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn triển khai 

thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý như phương án đề xuất tại Báo 

cáo trên kể từ ngày 01/5/2021. 

2. Hiện nay Luật đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư đã có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung thay đổi so với Luật 

Đầu tư năm 2014, tuy nhiên Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại chưa công bố bộ thủ tục 

hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đầu tư. Vì vậy, để bảo đảm tính liên tục, thống 

nhất giữa các cơ quan đăng ký đầu tư của tỉnh khi giải quyết các thủ tục hành 

chính trong điều kiện trên, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn chủ động phối hợp, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan 

liên quan về hình thức, cách thức vận dụng các quy định đã ban hành của tỉnh 

trên cơ sở bảo đảm phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành để tiếp nhận, xử lý 

các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư.  

Ngay sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố bộ thủ tục hành chính mới 

trong lĩnh vực đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm rà soát, trình UBND tỉnh ban hành 

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực đầu 

tư thuộc thẩm quyền giải quyết của của đơn vị, thay thế các quyết định đã ban 

hành. 
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3. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách 

nhiệm: 

- Thông báo, niêm yết công khai danh mục và quy trình thực hiện các thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị 

trên Trang thông tin điện tử, tại trụ sở cơ quan, Cổng dịch vụ công trực tuyến và 

một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn theo quy định; chủ động thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá 

nhân được biết và thực hiện. 

- Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND 

tỉnh tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban theo quy định.  

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư bàn giao lại các hồ sơ dự án đã tiếp nhận, thụ lý 

thuộc địa bàn phụ trách của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn để Ban lưu giữ và quản lý theo quy định.  

Riêng đối với các dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận xử lý theo 

quy trình giải quyết thủ tục hành chính (tính đến hết ngày 30/4/2021) mà chưa 

trả kết quả thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xử lý cho đến khi kết thúc thủ tục 

hành chính. 

5. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong quá trình xem xét thẩm định, giải 

quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo quy định. 

6. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý thực hiện quy trình rà soát thủ tục hành 

chính, công bố trình tự giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sau 

khi có đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định; tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm 

vụ được ủy quyền về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

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

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, ban, ngành; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- 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 
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