
 

 

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

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày           tháng 01 năm 2021 
 

V/v rà soát các nội dung và xây 

dựng lại dự toán kinh phí thực 

hiện Kế hoạch xúc tiến thương 

mại, Danh mục đề án khuyến 

công địa phương năm 2021 

 

    

  Kính gửi: Sở Công Thương. 

 

Xem xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 02/TTr-SCT ngày 

08/01/2021 về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021, Tờ trình số 03/TTr-SCT ngày 11/01/2021 về việc đề nghị phê duyệt 

Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2021 và Công văn số 206/STC-

HCSN ngày 26/01/2021 của Sở Tài chính về việc thẩm định kinh phí thực hiện 

Kế hoạch xúc tiến thương mại, Danh mục đề án khuyến công địa phương và 

Danh mục hỗ trợ kinh phí mở rộng thị trường năm 2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Công Thương rà soát các nội dung và xây dựng lại dự toán kinh phí 

thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại, Danh mục đề án khuyến công địa 

phương năm 2021 theo nội dung thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn trên; 

hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét trong ngày 29/01/2021.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương thực hiện./. 

                                                           
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: TC, NN&PTNT, KH&ĐT; 

- Liên minh HTX tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh;  

  các phòng CV, TTTH-CB;  

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 Dương Văn Chiều 
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