
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2020 

V/v hoàn thiện thủ tục đầu tư xây 

dựng đoạn đường số 1 (đường 

37m) vào dự án Khu đô thị Phú 

Lộc III, thành phố Lạng Sơn 

 

 

      Kính gửi:   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và  

   xây dựng Phú Lộc. 

 

Xem xét Báo cáo số 234/BC-SKHĐT ngày 10/6/2019 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc xem xét đề nghị bổ sung đầu tư xây dựng đoạn đường số 1 

(đường 37m) dự án Khu đô thị Phú Lộc III, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Tại Báo cáo số 234/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa xác 

định rõ cơ chế tài chính thực hiện đầu tư xây dựng đoạn đường số 1 (đường 

37m), đoạn đi qua Khu đô thị Phú Lộc III ngoài quy mô dự án được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 589/QĐ-UB-XD ngày 13/4/2004, cho nên chưa đủ 

cơ sở để UBND tỉnh xem xét chủ trương điều chỉnh dự án (Báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án) Khu đô thị Phú Lộc III, thành phố Lạng Sơn. 

Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây 

dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và 

xây dựng Phú Lộc, các cơ quan có liên quan để xem xét, làm rõ nội dung trên và 

hình thức đầu tư, điều chỉnh dự án theo quy định; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 15/7/2020. 

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: TC, XD, GTVT, TN&MT; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- CPVP UBND tỉnh,  

 các phòng: THNC, KT, TH-CB; 

- Lưu VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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