
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 
Số: 738 /SKHĐT-KTN 

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy 
định trình tự, thủ tụcthực hiện dự án PPP 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và dự thảo 
Quyết định thành lập BCĐ các dự án PPP 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Lạng Sơn, ngày 29  tháng 6  năm 2018 

 

 

Kính gửi:…………………………………… 

 

Thực hiện Thông báo số237/TB-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh 
về Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh(ngày 21/5/2018), 
Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập 
Ban chỉ đạo các dự án PPP; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định trình 
tự, thủ tục thực hiện dự án PPP. 

Trên cơ sở nghiên cứu các quy định hiện hành vềđầu tư theo hình thức đối 
tác công tư: Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết địnhsố 
23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số Luật có liên quan, tham 
khảo quy trình tạimột số tỉnh, đến naySở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự 
thảo các Quyết định của UBND tỉnh “Quy định trình tự, thủ tục thực hiện Dự án 
đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP” và “thành lập Ban chỉ đạo các dự 
án PPP” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(Dự thảo các Quyết định kèm theo công văn) 

Để có cơ sở hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét,ban hành các Quyết 
định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghịcác đơn vị liên quan nghiên cứu tham 
gia góp ý kiến về dự thảo,đề nghị các đơn vị tập trung nghiên cứu và có văn bản 
góp ýgửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trướcngày 06/7/2018để tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng thuộc Sở (tham gia ý kiến); 
- Bộ phận đầu mối PPP; 
- Lưu VT, KTN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

Lê văn Thắng 
 
 
 



 
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ XIN Ý KIẾN GÓP Ý 

( Kèm theo Công văn số: 738 /SKHĐT-KTN ngày 29/6/2018 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư) 

STT Tên cơ quan, đơn vị  
1 Các Sở 

- Xây dựng; GTVT; Tài chính; Tài 
nguyên môi trường; Công thương; Khoa 
học và Công nghệ; Văn hóa thể thao và 
du lịch; Tư pháp. 

8 

2 Các Ban 4 
 Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu 

ĐồngĐăng-Lạng Sơn 
 

 Ban quản lýdự án Đầu tư xây dựngtỉnh  
 Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công 

trình nông nghiệp và PTNT 
 

 Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công 
trình giao thông 

 

3 UBND các huyện, thành phố 11 
 TỔNG CỘNG 23 đơn vị 
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