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                         Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn. 
 

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn đề ngày 14/10/2021 của Công ty 

TNHH MTV chăn nuôi lợn sạch Hương Gia, địa chỉ xóm Bến Lường, xã Minh 

Sơn, huyện Hữu Lũng. Đơn có nội dung: đề nghị được hưởng tiêu chí khoanh nợ, 

giãn nợ, bán phần nợ tại ngân hàng đối với khoản vay tại Agribank Lạng Sơn (nội 

dung chi tiết trong đơn). 

Sau khi xem xét,  đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chủ trì, phối 

hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc trực tiếp 

với Công ty TNHH MTV chăn nuôi lợn sạch Hương Gia để xem xét, giải quyết 

thấu đáo đối với các đề nghị của Công ty trên nguyên tắc hỗ trợ, tạo mọi điều kiện 

thuận lợi nhất và đảm bảo theo quy định của pháp luật; xem xét trả lời rõ, cụ thể 

các kiến nghị của Công ty; hướng dẫn Công ty thực hiện các nội dung theo quy 

định, không để tình trạng kiến nghị kéo dài.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh 

Lạng Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện. 

(Đơn đề ngày 14/10/2021 của Công ty TNHH MTV chăn nuôi lợn sạch 

Hương Gia được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, KH&CN, NN&PTNT;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ngân hàng Agribank Lạng Sơn; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Công ty TNHH MTV chăn nuôi lợn sạch Hương Gia 

(để biết);  

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CV; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 
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