
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  475  /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 20  tháng 3 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự  n Bến xe hàng, địa điểm 

tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới  

tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 92/BC-SKHĐT ngày 18/3/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư d   n Bến xe hàng, địa điểm 

tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại khu v c cửa khẩu 

Bình Nghi như sau:  

Điều chỉnh hình thức sử dụng đất từ “Góp vốn bằng quyền sử dụng đất” 

thành “Thuê đất với nhà nước”. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã 

được cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Điều 2. Ch nh Văn phòng UBND tỉnh, Gi m đốc c c Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Xây d ng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu 

Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Tràng Định và 

Người đại diện theo ph p luật của Công ty TNHH Thương mại Thuận Ph t Lạng 

Sơn chịu tr ch nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, c c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(VAT).  
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Nguyễn Công Trưởng 
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