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Lạng Sơn, ngày  05 tháng 10 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn  

giai đoạn 2018 – 2020  
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 9/5/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 
2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 112/TTr-
SKHĐT ngày 27/9/2018,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn 
giai đoạn 2018 - 2020 cụ thể tại biểu chi tiết kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai 
thực hiện Quyết định này.  

- Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí kinh phí để khảo sát, lập hồ 
sơ dự án sơ bộ để thực hiện công tác xúc tiến thu hút đầu tư.  

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 
05/11/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án gọi vốn đầu tư vào 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 
tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Các Bộ: KH&ĐT, TC; 
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- UB MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Trung tâm XTĐT, Sở KHĐT; 
- Các PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
 

Phạm Ngọc Thưởng          
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