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Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

 

           Xem xét Báo cáo số 178/BC-BQLKKTCK-QHXD ngày 31/5/2018 của Ban 
Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình 
triển khai, các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thực hiện trong tháng 5/2018 liên 
quan đến các dự án đầu tư tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và Công văn 
số 33-2018/CV-DP của Công ty Cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát về 
kiến nghị giải quyết vướng mắc về thủ tục pháp lý các dự án công ty, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn rà soát  
dự án công ty Đạt phát đã đầu tư báo cáo rõ lý do, nguyên nhân chưa có chủ 
trương, hồ sơ pháp lý theo quy định đối với các dự án đang triển khai nêu tại Mục 
2 Báo cáo trên; tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND 
tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo yêu cầu tại Thông báo kết luận số 
781-KL/TU ngày 11/4/2018; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2018. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần sản 
xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát tại Công văn số 33-2018/CV-DP theo thẩm 
quyền, báo cáo UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực 
hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở:  TC, XD, TNMT; 
- Công ty CP sản xuất và XNK Đạt Phát; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, VAT.          
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