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Lạng Sơn, ngày  04 tháng 10 năm 2018 

V/v xem xét một số đề xuất của 
UBND thành phố Lạng Sơn đối 
với dự án Khu tái định cư, dân 
cư Nam Nguyễn Đình Chiểu 

 

 

Kính gửi: UBND thành phố Lạng Sơn 
 

Xem xét Báo cáo số 535/BC-UBND ngày 31/8/2018 của UBND thành 
phố Lạng Sơn và Báo cáo số 552/BC-SKHĐT ngày 21/9/2018 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về đề nghị của UBND thành phố về thực hiện một số nội dung của dự 
án Khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn theo 
hình thức đối tác công tư (PPP), đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức lập, thẩm định, phê 
duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, sau khi Trung ương có hướng dẫn thực 
hiện việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án 
BT sẽ tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện dự án theo quy định. 

2. Yêu cầu giữ nguyên tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không thấp 
hơn 15% tổng vốn đầu tư dự án theo đúng nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi 
đã được phê duyệt. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Lạng Sơn, các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
 các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 

 


		2018-10-04T10:23:20+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




