
 

 

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 10 năm 2021 

V/v hoàn thiện Tờ trình phê duyệt 

danh mục dự án thu hút đầu tư vào 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 –2025 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Kết luận số 415-KL/TU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ tại kỳ họp chuyên đề ngày 19/10/2021, trong đó có nội dung Tờ trình số 

293-TTr/BCSĐ ngày 12/10/2021 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xin 

ý kiến về danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 

2025; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

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

hoàn chỉnh Tờ trình phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 –2025; đồng thời nghiên cứu, bổ sung một số dự án về sản xuất 

giống cây trồng (lưu ý dự án về giống trong Đề án phát triển lâm nghiệp, giống 

cây Thạch đen), giống vật nuôi, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn các 

huyện và các lĩnh vực khác có tiềm năng lợi thế của tỉnh để đề xuất đưa vào 

danh mục dự án trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 làm cơ sở kêu gọi thu hút đầu tư trong giai đoạn tới. Hoàn thành, 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/10/2021. 

 (Kết luận số 415-KL/TU được gửi kèm theo qua VNPT-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; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy: 

- Các Sở: TC, XD, TNMT, CT, NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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