
 

 

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 
ơ 

V/v địa điểm dự kiến lập đề xuất chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án Công 

viên hỏa táng tại xã Hòa Lạc,  

huyện Hữu Lũng 
 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư  

 

Xem xét Báo cáo số 104/BC-SKHĐT ngày 29/3/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về kết quả khảo sát vị trí đề xuất thực hiện dự án Công viên hỏa táng tại 

xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

Việc lựa chọn vị trí, địa điểm để nghiên cứu, lập đề xuất thực hiện dự án 

đầu tư nêu trên là do doanh nghiệp chủ động xem xét, quyết định dựa trên kết quả 

nghiên cứu các chủ trương, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, 

xã hội, quy hoạch ngành liên quan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, 

cũng như xem xét các yếu tố thực tế khu vực, đáp ứng yêu cầu đối với loại hình 

dự án. Pháp luật về đầu tư không quy định việc UBND tỉnh chấp thuận vị trí, địa 

điểm để doanh nghiệp lập đề xuất dự án đầu tư, vì vậy không có cơ sở để ban 

hành văn bản chấp thuận theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tổng hợp, thông báo kết quả rà soát của 

các cơ quan chuyên môn về vị trí, địa điểm nêu trên và các khuyến cáo liên quan 

đến dự án để doanh nghiệp cân nhắc, tự quyết định triển khai các bước tiếp theo. 

Vị trí, địa điểm thực hiện dự án sẽ được quyết định cụ thể trên cơ sở xem xét hồ 

sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TNMT; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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