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VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3487 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 23  tháng 8 năm 2019 
 

V/v tiến độ thực hiện các công việc 
liên quan đến các dự án phục vụ Hội 

nghị xúc tiến đầu tư 2019 

 

 
      Kính gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,  

                         Tài nguyên và Môi trường. 
 

Xem xét Báo cáo số 397/BC-SKHĐT ngày 15/8/2019 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về việc rà soát danh mục dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, 
quyết định lựa chọn nhà đầu tư, quyết định trúng đấu giá, cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh 
mục dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, quyết định lựa chọn nhà 
đầu tư, quyết định trúng đấu giá, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký biên 
bản ghi nhớ đăng ký đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn 2019. 

2. Đối với danh mục dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, quyết 
định lựa chọn nhà đầu tư, quyết định trúng đấu giá và cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư từ năm 2018 đến nay: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát tình 
hình thực tế triển khai thực hiện các dự án trên, chỉ thực hiện trao lại Quyết 
định/Giấy chứng nhận tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn 2019 đối với 
các dự án cơ bản đáp ứng về yêu cầu tiến độ, có triển khai trên thực tế để bảo đảm 
tính thực chất. 

3. Đối với danh mục dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, quyết 
định lựa chọn nhà đầu tư, quyết định trúng đấu giá và cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư (lần đầu) tại Hội nghị xúc tiến đầu tư:  

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các 
cơ quan liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục: Thẩm định đề 
xuất dự án, lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu giá quyền thuê đất... đáp ứng mốc thời 
gian quy định cụ thể cho từng dự án tại biểu chi tiết kèm theo Công văn này. Trong 
đó cần đặc biệt ưu tiên, khẩn trương thực hiện tham mưu cho UBND tỉnh trình xin 
ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp tháng 8 và tháng 
9/2019 theo đúng Quy định số 1902-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Tỉnh ủy. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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