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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái 

Hữu Liên; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 235/BC-SKHĐT ngày 04/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư dự án Khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên đã được UBND 

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 

23/02/2018 với nội dung cụ thể sau: 

Nội dung về tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8, Điều 1 Quyết định 

số 385/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh được điều chỉnh như sau: 

“Tiến độ thực hiện dự án: 

- Từ quý IV/2017 đến quý IV/2021: hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu 

tư (các thủ tục: đầu tư, xây dựng, đất đai,...); 

- Quý I/2022: khởi công xây dựng công trình;  
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- Quý I/2023: hoàn thành và đi vào kinh doanh khai thác dịch vụ”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm: Tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, quy 

hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; định kỳ hằng quý lập báo 

cáo giám sát đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây 

dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 

huyện Hữu Lũng quản lý thực hiện dự án đầu tư theo lĩnh vực và địa bàn; chủ động 

hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự 

án; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư theo quy định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận 

không tách rời của Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của UBND 

tỉnh. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng và Người đại 

diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Du lịch Nối Vòng Tay chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp cho Công ty cổ phần Du lịch Nối Vòng Tay, 

một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản được lưu tại UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh, các Phòng: THNC, 

  KGVX, Trung tâm PV HCC; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 
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