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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

           Trong thời gian qua, việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư 
bằng các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đã được các cơ quan liên quan quan 
tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc giải quyết các thủ tục liên quan đến 
quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nơi, có lúc 
còn chậm hoặc chưa tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Để khắc 
phục tình trạng trên, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, thông thoáng, góp phần 
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:  

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham 
mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư theo Luật 
Đầu tư số 67/2014/QH13, do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban để 
trực tiếp chỉ đạo thực hiện từ bước xem xét đề xuất dự án đầu tư đến bước hoàn 
thành, đưa dự án vào hoạt động và giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật, đề 
xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, XD, TN&MT; 
- Ban Quản KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, VAT.          
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