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TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  2685 /QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày  31 tháng 12 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Phê duyệt Chiến lược phát triển đến năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) của Công ty TNHH MTV 
Xổ số kiến thiết Lạng Sơn 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về 
công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 758/BC-
SKHĐT ngày 30/12/2016, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển đến năm 2025; Kế hoạch sản xuất 
kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) của Công ty TNHH MTV 
Xổ số kiến thiết Lạng Sơn chi tiết tại phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm công bố Chiến lược phát triển 
đến năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 
(2016-2020) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn trên Cổng 
thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn theo quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát việc công bố thông tin và triển khai 
thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và 
đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 
Lạng Sơn theo quy định. 

3. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn: 

a) Công bố Chiến lược phát triển đến năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) được UBND tỉnh phê duyệt trên 
Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp theo quy định.  

b) Gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chiến lược phát triển đến năm 2025; Kế 
hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) của Công ty 
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đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

c) Căn cứ Chiến lược phát triển đến năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện hằng năm. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công ty TNHH 
MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ; 
- Các PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, KTTH(VTD). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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