
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 

V/v phương án triển khai dự án  

Chợ kết hợp tổ hợp thương mại  

dịch vụ Chi Lăng 

 

 

                           

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư 
      

Xem xét Báo cáo số 376/BC-SKHĐT ngày 30/8/2022 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn về phương án 

triển khai dự án Chợ kết hợp tổ hợp thương mại dịch vụ Chi Lăng, đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, không chấp thuận 

phương án đầu tư chợ Chi Lăng phân kỳ thành hai giai đoạn theo đề xuất của 

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn do không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây 

dựng đã được phê duyệt và chưa phù hợp với định hướng phát triển chợ Chi 

Lăng thành khu chợ khang trang tương xứng với cảnh quan của khu vực trung 

tâm hành chính, chính trị của tỉnh. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chủ trương trên cho Công ty cổ 

phần Chợ Lạng Sơn được biết; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, giám sát Công ty 

thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 

426/TB-UBND ngày 29/7/2022, hoàn thành các thủ tục đầu tư trước ngày 

30/10/2022. Trường hợp Công ty không có khả năng thực hiện, Sở báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng tiến hành thủ tục thu hồi đất và 

thực hiện kêu gọi, thu hút đầu tư dự án theo quy định pháp luật hiện hành. 

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: TC, TNMT,XD, CT; 

- Thanh tra tỉnh;  

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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