
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /VP-KT 

V/v thực hiện Kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh về chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng Trang trại 

chăn nuôi lợn thương phẩm xã 

Lâm Ca, huyện Đình Lập 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TU ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2021 về chủ trương thực hiện 

dự án Đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm xã Lâm Ca, 

huyện Đình Lập, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

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

cứu, thẩm định bổ sung, làm rõ các nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tại 

Kết luận trên; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án  

trước ngày 25/02/2021. 

(Kết luận số 34-KL/TU ngày 18/01/2021 được gửi kèm theo qua iOffice) 

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

liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;                               (b/c) 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT; 

- UBND huyện Đình Lập; 

- Công ty CP chăn nuôi Rutech (địa chỉ: thôn Bình 

An, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập); 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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