
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  :          /UBND-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 
 

V/v thực hiện công tác quản lý nhà 

nước   i với các dự án  ầu tư ngoài 

ngân sách nhà nước trên  ịa bàn tỉnh 

 

 

 

Kính gửi: - Các  ở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên 

và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng  ơn, Cục Thuế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành ph . 
 

 

Xét Báo cáo s  700/BC- KHĐT ngày 31/12/2020 của  ở Kế hoạch và Đầu 

tư về kết quả kiểm tra dự án ngoài ngân sách nhà nước năm 2019, UBND tỉnh chỉ 

 ạo như sau: 

1.  ở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát, kiểm 

tra,  ánh giá tình hình thực hiện các dự án  ầu tư ngoài ngân sách trên  ịa bàn 

tỉnh, nhất là   i với các dự án  ược cấp từ năm 2017 trở về trước  ể có biện pháp 

xử lý phù hợp, kịp thời các dự án vi phạm pháp luật về  ầu tư và pháp luật có liên 

quan; báo cáo,  ề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

 ở Kế hoạch và Đầu tư tích cực hướng dẫn, tuyên truyền,  ôn   c các chủ 

dự án thực hiện báo cáo trên phần mềm theo dõi dự án  ầu tư  ể  ơn giản hóa 

công tác báo cáo, th ng kê, có cơ sở  ánh giá phân loại dự án phù hợp với thực tế. 

2. Các  ở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng  ơn, UBND các huyện, thành ph  và cơ quan liên quan chủ  ộng tổ chức 

kiểm tra,  ánh giá các dự án  ầu tư ngoài ngân sách theo lĩnh vực quản lý chuyên 

ngành,  ịa bàn phụ trách.  

Quá trình thực hiện lưu ý ph i hợp chặt chẽ với  ở Kế hoạch và Đầu tư và 

các  ơn vị liên quan  ể tránh chồng chéo, trùng lắp giữa các cuộc kiểm tra; giảm 

phiền hà, ảnh hưởng tới hoạt  ộng sản xuất, kinh doanh của doanh  nghiệp. 

3.  ở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan 

quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục, hồ sơ  ề 

nghị hưởng ưu  ãi  ầu tư thuộc lĩnh vực quản lý theo quy  ịnh. 

4.  ở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành ph  và các cơ quan có 



 2 

liên quan  ẩy mạnh tuyên truyền  ến người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã về các 

chính sách ưu  ãi, hỗ trợ  ầu tư trên  ịa bàn tỉnh,  ặc biệt là các chính sách theo 

Nghị quyết s  12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018, Nghị quyết s  08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh  ể hỗ trợ  ẩy mạnh hoạt  ộng  ầu tư 

ngoài ngân sách trên  ịa bàn tỉnh, tạo  ộng lực phát triển kinh tế, xã hội./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các  ở: TC, LĐ-TB&XH; 

- Thanh tra, Công an tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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