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THÔNG BÁO 

Chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  
____________________________  

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 15/4/2022 của UBND 

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

chỉnh, bổ sung cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển các cụm công 

nghiệp tại Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, 

xét đến năm 2025; Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc điều chỉnh, bổ sung cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển các 

cụm công nghiệp tại Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 

2011 - 2020, xét đến năm 2025 

2. Thời gian trình Nghị quyết: Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. 

3. Về trình tự, thủ tục xây dựng nghị quyết: chấp thuận xây dựng Nghị 

quyết theo trình tự thủ tục rút gọn. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai 

xây dựng nghị quyết đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự 

tác động trực tiếp của văn bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo 

văn bản để đảm bảo tính công khai minh bạch trong việc điều chỉnh, bổ sung các 

cụm công nghiệp. Đồng thời rà soát các nội dung của quy hoạch phát triển công 

nghiệp tỉnh Lạng Sơn và các quy hoạch khác có liên quan để xem xét, điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có), tránh tình trạng điều chỉnh, bổ sung nhiều lần trong một thời 

gian ngắn như hiện nay./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Hữu Học 
 


		2022-04-19T16:21:40+0700


		2022-04-19T16:51:45+0700


		2022-04-19T16:51:45+0700


		2022-04-19T16:51:45+0700




