
 

 

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 hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng 

Sơn, giai đoạn 2021-2025 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Kết luận số 315-KL/TU ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 7, ngày 20/4/2021 về nội dung Tờ trình số 73-TTr/BCSĐ, 

ngày 16/4/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc trình dự thảo 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu, tiếp thu ý 

kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, biên tập, 

hoàn chỉnh dự Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025 bảo đảm ngắn gọn, chặt chẽ theo 

tinh thần chỉ đạo tại Kết luận trên; hoàn thành, báo cáo Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh trước ngày 15/5/2021.  

 (Kết luận số 315-KL/TU được gửi kèm theo qua iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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