
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư  

xây dựng công trình Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1,  

thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của luật xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình 

Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 94/TTr-SXD ngày        

15/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

công trình Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn như sau: 

Nguồn vốn đầu tư: Vốn ứng trước của Công ty Cổ phần Hóa dầu quân đội 

và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban 

quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện 
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Cao Lộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công ty Cổ phần Hóa dầu quân đội; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

 Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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