
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4960 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2019 
V/v xem xét điều chỉnh dự án 

Trang trại chăn nuôi bò sinh sản, 
bò thịt của Công ty Cổ phần Tư 
vấn đầu tư phát triển Cửa Đông 

 

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 8892/BKHĐT-KTNN ngày 
27/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định điều chỉnh nội dung hỗ 
trợ đầu tư thuộc dự án Trang trại chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt của Công ty cổ 
phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông. Sau khi xem xét, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
tại Công văn nêu trên rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan, tham mưu UBND tỉnh 
Quyết định điều chỉnh dự án Trang trại chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt của Công ty 
cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông bảo đảm theo đúng quy định; hoàn 
thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2019. 

(Công văn số 8892/BKHĐT-KTNN đã được gửi đến đơn vị). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường  

- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, NN&PTNN; 
- UBND huyện Tràng Định; 
- Công ty CP TVĐT phát triển Cửa Đông; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTTH, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

   


		2019-12-02T15:57:28+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-12-02T15:58:22+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




