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Lạng Sơn, ngày 13 tháng 12 năm 2019 

   

 
              Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Xem xét Văn bản số 11/CV-PC ngày 02/12/2019 của Công ty TNHH 
MTV Phú Cát 68 về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Dự án theo 
hình thức BT, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Trước mắt chưa xem xét đối với nội dung đề xuất của Công ty TNHH 
MTV Phú Cát 68 về việc đầu tư xây dựng hạng mục cảnh quan, cây xanh, 
đường dạo, đài phun nước tại khu đất được quy hoạch làm khuôn viên bờ sông, 
đối diện Lô đất N29, N30, C.Q.3, C.Q.4 thuộc dự án Khu Tái định cư và dân cư 
Nam thành phố theo hình thức BT.  
 2. Đối với nội dung đề xuất Dự án nạo vét lòng sông, khơi thông dòng 
chảy và xây mới đập tràn dâng nước kết hợp đường giao thông tại vị trí ngầm 
Thác Trà theo hình thức BT: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, 
UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan có liên quan nghiên cứu sự cần thiết, 
đánh giá hiệu quả đầu tư; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét trong tháng 
02/2020. 

(Văn bản số 11/CV-PC được gửi kèm qua eOffice). 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 

 
    
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, TC, GTVT, TN&MT, NN&PTNT;  
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Công ty TNHH MTV Phú Cát 68; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(VAT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều    
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