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

Sau khi thẩm tra Báo cáo số 154/BC-BQLKKTCK của Ban Quản lý khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về tình hình thực hiện công trình: Sửa 
chữa, nâng cấp đường vào bãi hàng Ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 Tại Khoản 2, Điều 61, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định:“Việc 
điều chỉnh dự án sử dụng vốn nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định” và 
Khoản 27, Điều 3, Luật Xây dựng quy định: “Người quyết định đầu tư là cá nhân 
hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm 
quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng”. 

Đối với công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường vào bãi hàng Ga đường sắt 
liên vận quốc tế Đồng Đăng, huyện Cao Lộc do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng - Lạng Sơn phê duyệt đầu tư. 

           Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện theo quy định./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, TC; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các phòng: TH,  KTN, KTTH;  
- Lưu: VT, VAT.  
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