
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /UBND-KT 

V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh 

thời gian thực hiện Dự án đầu tư 

xây dựng công trình Cổng cửa 

khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng  

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 
 

Xem xét Báo cáo số 16/BC-BQLKKTCK ngày 16/01/2023 của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về tình hình triển khai thực hiện 

và đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Cổng cửa khẩu Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 

công trình Cổng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng đến ngày 30/6/2023 theo 

đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Báo 

cáo trên để hoàn thiện các thủ tục có liên quan, quyết toán dự án hoàn thành theo 

quy định. 

2. Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện dự án 

bảo đảm tuân thủ đúng thời gian, trình tự, thủ tục pháp luật quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, 

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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