
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:               /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng    năm 2021 
V/v rà soát, tổng hợp các khó khăn, 

vướng mắc của các dự án đầu tư cụ 

thể đang thực hiện trên địa bàn tỉnh 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố.  

 

Để sớm tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện 

các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

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

quan rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về đất đai, đầu tư xây dựng và 

các nội dung liên quan khác của các dự án đầu tư cụ thể đang thực hiện trên địa 

bàn tỉnh, đề xuất Trung ương các biện pháp tháo gỡ; hoàn thành dự thảo báo cáo 

của UBND tỉnh trước ngày 20/8/2021 để đăng ký làm việc với Tổ công tác đặc 

biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc 

đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương (tại Quyết định số 

1242/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư theo 

chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng 

mắc (thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương hoặc địa phương không tự 

quyết định được) của các dự án đầu tư cụ thể, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn 

phòng UBND tỉnh trước ngày 15/8/2021 để tổng hợp.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

  Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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