E:\LOC TTTH\2002\CHITHI\17.DOC
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH VĨNH LONG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     -------------------                           
 Số : 17 /CT.UB                              TX.Vĩnh Long, ngày 13  tháng  12  năm 2002.


CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
V/v: Lập Dự án gọi vốn đầu tư. 


	Để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước triển khai những Dự án lớn với hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo biên tập và cho phát hành 3.000 cuốn Vĩnh Long - Cơ hội đầu tư, theo giấy phép xuất bản số:130/GPXB, ngày 11/10/2002, của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh Long.

Trong cuốn Vĩnh Long - Cơ hội đầu tư có nêu 21 Dự án gọi vốn đầu tư, gồm: danh mục các Dự án, cơ quan xây dựng, mục tiêu đầu tư, quy mô năng lực. Nhưng đó mới chỉ là ý tưởng, cần tiếp tục lập Dự án tiền khả thi, để trình ra khi nhà đầu tư có yêu cầu. 

Xuất phát từ yêu cầu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có danh mục Dự án nêu trong cuốn Vĩnh Long - Cơ hội đầu tư, khẩn trương liên hệ với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá về yêu cầu vốn chuẩn bị đầu tư để tiến hành lập Dự án tiền khả thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (hạn chót cuối Quý I/2003).
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tổng hợp yêu cầu vốn chuẩn bị đầu tư  của các cơ quan, đơn vị xây dựng Dự án đưa vào chỉ tiêu kế hoạch tỉnh năm 2003, trình Chủ tịch UBND tỉnh. Trước mắt, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh nguồn kinh phí giải quyết tạm ứng cho các cơ quan, đơn vị xây dựng Dự án để thực hiện ngay, nhằm đảm bảo yêu cầu về thời gian./- 

Nơi nhận:                                       		KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
- CT, PCT.							PHÓ CHỦ TỊCH
- Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính và Vật giá, Nông nghiệp - PTNT, 
Công nghiệp, Thương mại - Du lịch, Xây dựng,
Y tế.
- Giám đốc: Công ty Xuất nhập khẩu,
Công ty Dược - Vật tư y tế, Trung tâm Tin học.
- Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp.                                           Đã Ký
- LĐVP
- Khối VX, NN, TM, CN.                                                             Phạm Văn Đấu
- Lưu: 1.02.10   

