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Số:           /TB-HĐND    Lạng Sơn, ngày       tháng  6  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng  

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của  

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

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. 

  

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 29/5/2021 của UBND 

tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 

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

đồng nhân dân 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, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận nội dung đề nghị tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 29/5/2021 

của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

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

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân 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. 

2. Thời gian trình nghị quyết: Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại 

kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ chỉ đạo cơ quan chuyên môn: Tiếp tục rà 

soát các nội dung, cơ chế, chính sách còn vướng mắc, bất cập để kịp thời sửa đổi, 

bổ sung Nghị quyết để phù hợp với các quy định của Luật, văn bản hướng dẫn đã 

ban hành và điều kiện thực tế của địa phương; xem xét, đánh giá thêm đối với nội 

dung việc thưởng cho các chủ thể có sản phẩm đạt 3-5 sao của Chương trình 

OCOP vào Nghị quyết; triển khai, thực hiện xây dựng nghị quyết đảm bảo trình tự, 

thủ tục theo quy định pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh;      

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- CVP, PVP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng CTHĐND; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hậu 
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