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Lạng Sơn, ngày  21 tháng 5 năm 2018 
 

V/v thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg 
ngày 27/11/2015 của Thủ tướng 

Chính Phủ 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng. 

 
Thực hiện Công văn số 4388/VPCP ngày 12/5/2018 của của Văn phòng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều 
năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường (Chỉ thị số 30/CT-TTg), đồng chí 
Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và 
Đầu tư, các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung 
thuộc trách nhiệm của địa phương theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 30/CT-TTg 
ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính Phủ. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài 
nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ các cơ 
sở sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư; hàng năm xây dựng dự thảo báo cáo của 
UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại 
Công văn trên. 

(Công văn số 4388/VPCP-CN được gửi qua eOffice). 

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; 
- Các Sở: GTVT, KH&CN, TC; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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