
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 4576  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2019 
V/v tiến độ thực hiện các nội dung 

khắc phục sai phạm liên quan đến các 
dự án của Công ty Đạt Phát 

 

 

Kính gửi:  
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 
  Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; 
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- UBND huyện Văn Lãng; 
- Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát. 

 

Xem xét Báo cáo số 261/BC-BQLKKTCK ngày 31/10/2019 của Ban Quản 
lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về kết quả khắc phục những sai 
phạm của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát trong việc triển 
khai thực hiện 03 dự án tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 
Lạng Sơn về việc sẽ tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường 
vụ Tỉnh uỷ xem xét cho ý kiến chỉ đạo về hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương 
đầu tư sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện xong thủ tục thẩm định đề 
xuất dự án Bến xe hàng hoá xuất nhập khẩu, kho ngoại quan Đạt Phát. 

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao 
thông vận tải, UBND huyện Văn Lãng và cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn, 
đôn đốc, hỗ trợ Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát hoàn thiện 
các thủ tục pháp lý theo nội dung, tiến độ quy định tại Thông báo số 618/TB-
UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh. 

3. Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát khẩn trương, tích 
cực thực hiện khắc phục các sai phạm liên quan đến các dự án của Công ty tại khu 
vực thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng theo chỉ đạo tại Thông báo số 
618/TB-UBND ngày 21/10/2019, Thông báo số 494/TB-UBND ngày 30/8/2019  
của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan. 

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; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- CPVP 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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