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Kính gửi:   

- Các Sở: Công Thương, Xây dựng,  

  Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.   
 

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Báo cáo số 52/BC-SCT ngày 

02/4/2021 về tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng mới chợ Chi Lăng của Công ty 

cổ phần Chợ Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Yêu cầu Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ 

triển khai dự án xây dựng mới chợ Chi Lăng; tổ chức lấy ý kiến đồng thời với 

việc đẩy mạnh tuyên truyền về sự cần thiết, nhu cầu đầu tư, cải tạo lại chợ để có 

được sự đồng thuận cao của các cổ đông, hộ kinh doanh. Chủ trương đầu tư xây 

dựng chợ cần được bàn bạc, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và thể hiện bằng 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện ngay việc lập hồ sơ đề 

xuất chủ trương đầu tư, gửi các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án trong tháng 6/2021; hoàn thành hồ sơ thiết kế, 

giấy phép xây dựng, bố trí chợ tạm... và các thủ tục khác liên quan theo quy định 

hiện hành để đảm bảo thời gian khởi công xây dựng công trình chậm nhất trong 

tháng 10/2021. Định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Công 

Thương) về tiến độ thực hiện các bước theo quy định. 

Nếu công ty không thực hiện đảm bảo tiến độ công việc nêu trên, UBND 

tỉnh sẽ giao các cơ quan liên quan xem xét, thực hiện thủ tục thu hồi đất để giao 

cho nhà đầu tư có năng lực thực hiện đầu tư theo quy định pháp luật về đất đai 

và đầu tư. 

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo 

dõi, đôn đốc Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn thực hiện đầu tư xây dựng mới chợ 

Chi Lăng; chủ động xem xét, giải quyết những vướng mắc của Công ty thuộc 

thẩm quyền. Trong trường hợp Công ty không chủ động, tích cực thực hiện, tiến 

độ triển khai quá thời hạn nêu trên thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về 

việc thu hồi chợ theo quy định. 

3. Giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành thủ tục thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 

nội dung tăng chỉ tiêu về mật độ xây dựng lên 60% đối với lô đất C.C.04 (Chợ 
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Chi Lăng) trong tháng 4/2021 để Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn có đủ cơ sở 

thực hiện các thủ tục đầu tư. 

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động hướng dẫn Công ty thực hiện 

các thủ tục liên quan trong công tác đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn theo các quy định pháp luật hiện hành. 

5. UBND thành phố Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt 

công tác quản lý nhà nước về địa bàn đối với hoạt động của Công ty; phối hợp 

với Công ty trong công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh về chủ trương 

đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng trong thời gian tới; đồng thời phối hợp bố trí chợ 

tạm trong quá trình đầu tư xây dựng chợ mới; chủ động giải quyết hoặc báo cáo 

cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của Công ty theo quy định pháp luật. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

  các Phòng: THNC, KGVX; 

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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