
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1583 /SKHĐT-DNKTTT Lạng Sơn, ngày 04 tháng 12 năm 2018 

V/v đăng tải dự thảo Đề cương 
chính sách đặc thù khuyến khích đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 
 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh. 
 

 

Theo Công văn số 4312/VP-KTN ngày 29/10/2018 về việc chính sách đặc 
thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 
hoàn thành dự thảo hồ sơ Đề cương đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách 
đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 
của Hội đồng nhân dân tỉnh).  

Để đảm bảo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng quy 
định tại Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn 
dự thảo (Đề cương Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định, Tờ trình của UBND 
tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn) trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong 
thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến góp ý. 

(Có dự thảo Đề cương Nghị quyết của HĐND tỉnh,Tờ trình của UBND tỉnh 
kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét nội dung 
trên./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, DNKTTT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 
 

Lê Văn Thắng 

 


		2018-12-05T07:40:52+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdtls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




