
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KT 
 

V/v chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục 

vụ Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xúc 

cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2022 tại huyện Hữu Lũng 

 Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 

                                                      

                 Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và  

  Phát triển nôn thôn; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 
 

Để phục vụ Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2022 tại huyện Hữu Lũng vào sáng ngày 30/5/2022, Văn phòng UBND tỉnh đề 

nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn và UBND 

huyện Hữu Lũng phối hợp thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính 

sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 

và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019, số 

liệu lấy đến hết quý I/2022; những khó khăn vướng mắc, giải pháp, định hướng 

thực hiện thời gian tới.  

2. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin về 

kết quả thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TU ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2030 và Quyết định 234/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh về phê 

duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020-2030, số liệu lấy đến hết quý I/2022; khó khăn vướng mắc, giải pháp, định 

hướng thực hiện thời gian tới.  

  3. UBND huyện Hữu Lũng tổng hợp các nội dung, kết quả xử lý kiến 

nghị, phản ánh của cử tri liên quan đến việc thực hiện các đề án chính sách lĩnh 

vực nông nghiệp nêu trên tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện, gửi thông 

tin báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh trước 10 giờ ngày 29/5/2022 (qua mail: 

dieppv@langson.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: KT, TH-NC; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Dương Công Hiệp 
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