
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 204/Qð-UBND Lạng Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2013 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến ñầu tư  
trực thuộc Sở Kế hoạch và ðầu tư Lạng Sơn  

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ: Luật ðầu tư, Luật Xây dựng, Luật ðấu thầu và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ 

về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 25/2008/Qð-UBND ngày 31/10/2008 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn quy ñịnh về phân công, phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, biên 
chế và cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 1364/Qð-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh 
phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 98/TT-
SKHðT ngày 12/9/2012 và văn bản số 65/SKHðT ngày 01/02/2013, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bổ sung các chức năng, nhiệm vụ sau cho Trung tâm xúc tiến 
ñầu tư, trực thuộc Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Lạng Sơn: 

- Hỗ trợ phát triển nhân lực tỉnh;  

- Tư vấn, lập các dự án ñầu tư xây dựng, các dự án Quy hoạch (trừ quy 
hoạch xây dựng);  

- Tư vấn, hỗ trợ công tác ñấu thầu. 

 ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Kế hoạch và 
ðầu tư, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng; Giám ñốc Trung tâm xúc tiến ñầu tư tỉnh và 
các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này từ ngày ký ./. 
 
Nơi nhận: 
- Như ðiều 2; 
- Bộ KH và ðT; 
- TT. Tỉnh uỷ; 
- TT. HðND tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh, 
- UBND các huyện, thành phố, 
- PVP, TH, NC, KTTH, KTCN; 
- Lưu VT, (TTD). 

CHỦ TỊCH 

 
Vy Văn Thành 



 
 
 




