
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 
 

V/v xây dựng Nghi ̣ quyết của HĐND 

tỉnh giao UBND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư các chương trình, dự án 

nhóm C sử dụng vốn đầu tư công 

thuộc cấp tỉnh quản lý 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Nghiên cứu Thông báo số 76/TB-HĐND ngày 21/02/2020 của Thường trực 

HĐND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghi ̣ quyết của HĐND tỉnh giao UBND tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư 

công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

triển khai các bước xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công 

thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh, bảo đảm điều kiện trình tại kỳ họp bất 

thường của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (dự kiến tổ chức cuối 

tháng 3, đầu tháng 4 năm 2020). 

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

liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TP, XD, TC; 

- 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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