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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  
cuộc họp xem xét, thống nhất tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với 

các dự án phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
 
 

Ngày 05/8/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 
Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã 
chủ trì cuộc họp để xem xét, thống nhất tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối 
với các dự án phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn 2019. Tham dự 
họp có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh 
đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn phòng 
UBND tỉnh và UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung họp, ý 
kiến tham gia của đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Công Trưởng và các thành 
phần tham dự cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 
Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
2019 kết luận như sau: 

1. Để có cơ sở tổng hợp các nội dung liên quan đến Hội nghị xúc tiến đầu 
tư báo cáo Tỉnh ủy xem xét theo quy định, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp danh mục dự án phục vụ Hội nghị, 
theo đó chia thành 3 nhóm như sau: 

- Nhóm 1: Các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, phê 
duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2018 đến 
nay. 

- Nhóm 2: Các dự án dự kiến trao Quyết định lựa chọn nhà đầu tư, Quyết 
định phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tiếp tại 
Hội nghị: Theo đó lưu ý đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư đối với 
các dự án có quy mô lớn như: Dự án khu đô thị phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ, 
huyện Chi Lăng, Dự án khu đô thị mới Mai Pha, Dự án khu đô thị mới Bến Bắc, 
Dự án khu đô thị mới Hữu Lũng… để đảm bảo có thể trao Quyết định phê duyệt 
lựa chọn nhà đầu tư tại Hội nghị (dự kiến thời gian tổ chức vào đầu tháng 
10/2019). 

Để bảo đảm thực hiện, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với 
Sở Xây dựng và cơ quan liên quan lập biểu tiến độ chi tiết thực hiện các thủ tục 
đầu tư của các dự án thuộc nhóm này, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 
trước ngày 15/8/2019 để có căn cứ theo dõi, đôn đốc thực hiện.  
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- Nhóm 3: Các dự án, lĩnh vực đầu tư dự kiến trao Biên bản ghi nhớ tại Hội 
nghị. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà 
soát kỹ, cập nhật danh mục các dự án có khả năng trao Quyết định lựa chọn nhà 
đầu tư, Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư, Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị. Theo đó cần lưu ý tổng hợp các đề xuất gần 
đây của các nhà đầu tư về triển khai dự án khu đô thị tại huyện Cao Lộc, Văn 
Quan, Chi Lăng, dự án thủy điện, dự án tại các khu vực đã được quy hoạch quỹ 
đất dành cho phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, 
báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, XD,  
 CT, NN&PTNT, GTVT; 

- UBND TP Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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