
 

 

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 2022 
V/v thực hiện quy trình thẩm định, 

chấp thuận chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư xây dựng khu dân cư, 

khu đô thị trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Xây dựng. 
 

Xem xét Báo cáo số 217/BC-SKHĐT ngày 06/6/2022 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án 

đầu tư có sử dụng đất theo quy định pháp luật về đầu tư, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị đã được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xem xét nhất trí chủ trương thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ động rà soát, báo cáo, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư khi 

dự án phù hợp với Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đối với các hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị đang 

trong quá trình thẩm định hoặc tiếp nhận trong thời gian tới: 

- Nếu thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Thường trực Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu Ban cán 

sự đảng UBND tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục theo Kết luận số 509-KL/TU 

ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư báo cáo, đề xuất UBND tỉnh khi dự án phù hợp với Chương trình, Kế 

hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành dự thảo Kế hoạch phát triển nhà 

ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, trình UBND tỉnh xem xét quyết định 

trước ngày 17/6/2022 để làm cơ sở thẩm định các dự án trong lĩnh vực đô thị, 

nhà ở trong thời gian tới. 

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; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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