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Lạng Sơn, ngày  13 tháng 9 năm 2018 
ơ 

V/v rà soát các dự án đầu tư không 
thực hiện, chậm tiến độ 

 
 

Kính gửi:  
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,  
  Tài nguyên và Môi trường; 
- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
Thời gian qua bằng các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà 

nước nhiều công trình, dự án đã được triển khai đem lại diện mạo mới cho các 
khu vực đô thị, cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng, góp phần đẩy nhanh tốc độ 
phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số dự án đã được phê 
duyệt trong thời gian dài nhưng không triển khai, hoặc triển khai rất chậm làm 
ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực có dự án, gây bức xúc dư 
luận xã hội. Để xử lý tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố, Sở Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường và cơ quan có liên quan rà soát tất cả các dự án đầu tư 
thuộc các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn quản lý đã 
được phê duyệt quá 03 năm nhưng chưa triển khai hoặc tiến độ triển khai chậm, 
không đáp ứng yêu cầu, đặc biệt đối với các dự án trong khu vực đô thị, khu dân 
cư nông thôn phải thu hồi đất đai, tài sản, làm ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt 
của nhiều hộ gia đình. Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành báo cáo, đề xuất 
UBND tỉnh phương án xử lý trước ngày 05/10/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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