
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Đính chính nội dung Thông báo số 669/TB-UBND  

ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh  
 

 

Ngày 16/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 669/TB-UBND 

về kết luận cuộc họp xem xét dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý các hoạt động khu kinh tế cửa khẩu 

và cửa khẩu, lối mở biên giới; UBND tỉnh điều chỉnh nội dung mục 1 và mục 8 

của Thông báo số 669/TB-UBND như sau: 

Đính chính nhiệm vụ giao cho Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng Lạng 

Sơn “chủ trì, rà soát, hoàn thiện về kết quả thực hiện các dự án đầu tư bằng 

nguồn vốn ngân sách, khuyết điểm, vi phạm và nguyên nhân của từng dự án và 

kết quả thực hiện các dự án đầu tư, tổng số dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài 

ngân sách, các khuyết điểm, vi phạm và nguyên nhân của từng dự án” tại mục 1 

chuyển sang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện công việc trên tại 

mục 8 của Thông báo số 669/TB-UBND. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;  

- Các cơ quan được gửi Thông báo số 669/TB-

UBND ngày 16/11/2021; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV; 

- Lưu: VT, KT (LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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