
    UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________ __________________________________________ 

Số: 155  /TB-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 11  tháng 8  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh nội dung kiểm tra 

 Dự án đầu tư Bến xe Thất Khê, huyện Tràng Định 

 (tại Thông báo số 150/TB-SKHĐT ngày 04/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
____________________________ 

 

Ngày 04/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 150/TB-SKHĐT 

về lịch kiểm tra các dự án đầu tư tháng 8/2020; theo đó thời gian kiểm tra dự án 

Bến xe Thất Khê, huyện Tràng Định là ngày 13/8/2020; thành phần làm việc gồm 

đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao 

thông - Vận tải; Lãnh đạo và phòng chuyên môn UBND huyện Tràng Định, 

UBND xã có dự án trên địa bàn (thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định). 

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp; 

thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo điều chỉnh nội dung kiểm tra dự án 

đầu tư Bến xe Thất Khê, huyện Tràng Định như sau: 

1. Thời gian kiểm tra (không thay đổi): Thứ năm, ngày 13/8/2020, bắt 

đầu từ 8 giờ 00 phút. 

2. Địa điểm: Kiểm tra tại hiện trường dự án, sau đó Đoàn kiểm tra làm việc 

tại trụ sở UBND huyện Tràng Định để kiểm tra hồ sơ dự án và việc thực hiện thủ 

tục pháp lý dự án). 

3. Thành phần làm việc: Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn thuộc UBND huyện 

Tràng Định; Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư (Công ty TNHH MTV 

Thanh Hằng) và người khác liên quan do nhà đầu tư mời làm việc (Nếu người đại 

diện theo pháp luật không tham dự được, cử người khác đi thay, phải có Giấy ủy 

quyền hợp lệ). 

4. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; 

UBND thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định không tham gia kiểm tra dự án. Tuy 

nhiên đề nghị quí cơ quan tổng hợp, cung cấp thông tin, tình hình triển khai thực 

hiện dự án đầu tư như sau: 

Tóm tắt thông tin dự án đầu tư Bến xe Thất Khê, huyện Tràng Định: 
được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2522/QĐ-

UBND ngày 23/12/2017; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư Chứng nhận lần đầu ngày 08/01/2018; Chứng nhận thay đổi lần thứ 01 

ngày 10/12/2018; nhà đầu tư là Công ty TNHH MTV Thanh Hằng (Địa chỉ trụ sở 
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chính: Số 9, đường Hoàng Văn Thụ, Khu IV, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn). Mục tiêu dự án: Đầu tư xây  dựng bến xe khách loại 2 

nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần đảm bảo trật tự vận tải, trật 

tự an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Quy mô 

dự án: Khu vực đón trả khách, diện tích: 5.853m2; Bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí 

đón trả khách, diện tích: 3.000m2; Bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác: diện 

tích 1.500m2; Khu vực bán vé, phòng làm việc, phòng chờ cho khách, cao 02 

tầng, diện tích xây dựng: 327m2; khu vực vệ sinh, diện tích: 24m2; khu rửa xe, 

diện tích: 96m2; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ (kè, sân 

BTXM, nhà bảo vệ, cổng, tường rào, cây xanh), diện tích khoảng: 1.200m2. Tổng 

vốn đầu tư: 19,36 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 30 năm. Tiến độ thực 

hiện dự án: Quý  I - II/2019 (giai đoạn I): Xây dựng công trình đưa dự án vào 

hoạt động khai thác bến xe khách loại 4; Quý III - IV/2019 (giai đoạn 2): Hoàn 

thành xây dựng công trình và đưa dự án vào hoạt động khai thác bến xe khách 

loại 2. 

Nội dung đề nghị tổng hợp, cung cấp thông tin: Tình hình thực hiện các 

thủ tục pháp lý dự án của nhà đầu tư từ khi được quyết định chủ trương đầu tư 

đến nay như: Thủ tục pháp lý liên quan giải phóng mặt bằng, đất đai; môi trường; 

về quy hoạch, đầu tư xây dựng; đấu nối hạ tầng, giao thông; việc đáp ứng các 

điều kiện, tiêu chuẩn bến xe,… và các thông tin khác liên quan đến công tác quản 

lý nhà nước theo lĩnh vực. 

Kết quả tổng hợp, cung cấp thông tin gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 

ngày 18/8/2020. 

5. Đề nghị: UBND huyện Tràng Định giúp bố trí địa điểm cho Đoàn Kiểm 

tra làm việc; Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ, tài liệu dự án và 05 bản báo cáo theo 

mẫu phụ lục 02 gửi kèm Thông báo số 150/TB-SKHĐT ngày 04/8/2020 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư. 

Các nội dung khác tại Thông báo số 150/TB-SKHĐT ngày 04/8/2020 

không thay đổi./. 

 

Nơi nhận: 
- Các sở: TN và MT, XD, GT-VT; 

- UBND huyện Tràng Định; 

- UBND TT Thất Khê, H Tràng Định; 

- Công ty TNHH MTV Thanh Hằng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLĐT NNS; 

- VP Sở (bố trí xe, đăng TTT); 

- Lưu VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Mạnh Cường 
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