
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

Số: 1895 /SKHĐT-QLĐTC     Lạng Sơn, ngày  15 tháng 9 năm 2022 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư 

về hoạt động giám định tư pháp trong 

lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục 

và Đào tạo, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, 

Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh 

và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, 

Thanh tra tỉnh; 

- BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 4080/VP-KT ngày 09/9/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư về hoạt động 

giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Để có cơ sở tổng hợp, tham gia góp ý dự thảo thông tư về hoạt động giám 

định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Do thời gian lấy ý kiến gấp, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng 

văn bản, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 17 giờ ngày 18/9/2022. 

(Công văn số 6271/BKHĐT-PC ngày 06/9/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư và dự thảo Thông tư gửi kèm theo trên hệ thống VNPT-iOffice). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực 

hiện và gửi ý kiến tham gia đúng hạn nêu trên./. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Các phòng chuyên môn; 

- Trung tâm XTĐT; 
 

- Lưu: VT, QLĐTC.  
 Hứa Thị Hằng 
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