
 

 

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 hoàn chỉnh báo cáo thẩm định 

đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án Khu giới thiệu sản phẩm và 

kinh doanh thương mại tổng hợp 

Hữu Nghị 

 

 

 

 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 
 

Xem xét Báo cáo số 124/BC-SKHĐT ngày 07/4/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc điều chỉnh dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương 

mại tổng hợp Hữu Nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Qua xem xét cho thấy nội dung đề xuất điều chỉnh dự án còn có điểm chưa 

phù hợp với với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai hiện hành, vì vậy không 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật đầu tư năm 2020.  

Để bảo đảm việc xử lý tuân thủ theo đúng quy định pháp luật cũng như 

diễn biến quá trình tiếp nhận hồ sơ, xem xét, chỉ đạo giải quyết đề nghị của doanh 

nghiệp từ năm 2020 (trước khi Luật Đầu tư năm 2020 các văn bản hướng dẫn thi 

hành có hiệu lực), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh báo cáo thẩm định đề 

xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên, trình UBND tỉnh xem xét trước 

ngày 21/4/2021.  

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; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - 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 
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