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Lạng Sơn, ngày 31 tháng 8 năm 2018 

 

V/v khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ đầu tư 
xã hội hóa trong các lĩnh vực: Giáo 

dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, y tế, 
môi trường và giám định tư pháp 

 
       Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Xem xét Báo cáo số 474/BC-SKHĐT ngày 24/8/2018 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về đề xuất xây dựng chính sách khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh 
vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp, 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết HĐND 
tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó có 
nội dung quy định khuyến khích ưu đãi về đất đai, hỗ trợ đầu tư xã hội hóa trong 
các lĩnh vực: Giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, y tế, môi trường và giám định 
tư pháp, trình UBND tỉnh xem xét theo tiến độ yêu cầu tại Công văn số 1693/VP-
KTN ngày 14/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
để Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: TC, GD&ĐT, YT, TP; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 

 


		2018-09-01T08:47:22+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




