
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:          /VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 
ơ 

V/v tăng cường công tác quản lý dự 

án đầu tư ngoài ngân sách 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

 

Xem xét Báo cáo số 688/BC-SKHĐT ngày 24/12/2019 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về kết quả kiểm tra dự án Trung tâm chăn nuôi bò giống cao sản và chủ 

động nguồn nguyên liệu cho chăn nuôi gia súc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát, theo dõi, 

kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai dự án Trung tâm chăn nuôi bò giống cao sản 

và việc chủ động nguồn nguyên liệu cho chăn nuôi gia súc của Công ty Cổ phần 

Kinh doanh bò thịt Việt Nam nói riêng và các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên 

địa bàn tỉnh nói chung; chủ động thực hiện các thủ tục thu hồi, chấm dứt hoạt 

động đối với các dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, không để tình 

trạng dự án không triển khai, châṃ tiến đô ,̣ chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả, 

làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, XD; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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