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Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 
V/v liên quan đến dự án đầu tư 

Xưởng sản xuất bình xịt côn trùng và 

nạp, chiết khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG) Trường An 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Trường An. 
 

Xem xét Báo cáo số 130/BC-SKHĐT ngày 09/4/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về kết quả kiểm tra dự án đầu tư Xưởng sản xuất bình xịt côn trùng và 

nạp, chiết khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Trường An, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc Công ty cổ phần Sản xuất và 

thương mại Trường An báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin, các hồ sơ tài liệu 

thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án; quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn Công ty khẩn trương 

thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp Công ty tiếp tục không có 

khả năng thực hiện dự án theo tiến độ điều chỉnh thì Sở báo cáo, đề xuất cấp có 

thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý, kiên quyết không để tình trạng dự án chậm 

triển khai trong thời gian dài làm ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội chung. 

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Trường An Lạng 

Sơn: nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật trong triển khai thực hiện dự 

án đầu tư, tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng 

quy định; chủ động báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ pháp lý dự án theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; chấp hành nghiêm túc quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền, đồng thời khẩn trương thực 

hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong tháng 5/2021, trên cơ sở đó hoàn 

thành các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường trước tháng 12/2021.   

3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, UBND 

huyện Cao Lộc theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường quản lý thực hiện dự án 

đầu tư theo lĩnh vực, địa bàn; hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong 

quá trình triển khai thực hiện dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những 

nội dung vượt thẩm quyền. 

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: TNMT, CT, XD; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- 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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