
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định mức thu phí 

bình tuyển, công nhận cây đầu dòng 

đối với cây công nghiệp, cây ăn quả 

lâu năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

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

 

Thực hiện Thông báo số 327/TB-HĐND ngày 08/6/2021 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức thu phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng đối với cây công nghiệp, 

cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan triển khai các bước xây dựng dự thảo nghị quyết trên với tinh thần 

tích hợp các nội dung tại Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh với Nghị quyết quy định mức thu phí bình tuyển, công 

nhận cây đầu dòng đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn thành 01 nghị quyết theo chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại Thông báo trên. Hoàn thành dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 

9/2021 để xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. 

(Thông báo số 327/TB-HĐND được gửi kèm theo qua VNPT-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; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TP, TC, KHCN; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ).          

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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