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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Chủ tịch,  

các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/8/2019 về chủ trương đầu tư  
dự án Nông nghiệp công nghệ cao   

 

 Ngày 07/8/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 
trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Báo cáo số 
342/BC-SKHĐT ngày 23/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất thực hiện 
dự án nông nghiệp công nghệ cao. Tham dự họp có đồng chí Phó Chủ tịch Thường 
trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND 
thành phố Lạng Sơn  và Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến tham gia của các đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh 
kết luận như sau: 

1. UBND tỉnh luôn nhất quán chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thời 
gian qua đã có nhiều Nhà đầu tư quan tâm đề xuất đầu tư vào lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn, tuy nhiên do quỹ đất của tỉnh có hạn nên cần cân nhắc kỹ. Chủ 
trương của tỉnh là lựa chọn các dự án có tính khả thi cao, Nhà đầu tư có năng lực 
thực sự, tâm huyết, mong muốn đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ 
giúp đỡ bà con nông dân của tỉnh phát triển.  

Qua xem xét cho thấy hồ sơ đề xuất Dự án nông nghiệp công nghệ cao của 
Công ty Cổ phần Cánh đồng vàng Lạng Sơn đầy đủ, bảo đảm theo quy định; Nhà 
đầu tư có đủ tư cách pháp nhân và năng lực triển khai dự án. Vì vậy UBND tỉnh 
thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên. 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh ban hành Quyết 
định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nông nghiệp công nghệ cao để triển khai 
tiếp các thủ tục theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT,  
TN&MT, KHCN, XD, CT; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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