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Đình Lập, ngày 20 tháng 9 năm 2019 

V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả 

giám sát tình hình thực hiện một số 

Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành 

từ năm 2011 đến nay về cơ chế,  

chính sách đặc thù khuyến khích đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn 

 

 

 

Kính gửi: Văn phòng HĐND tỉnh. 
 

 
 

 Thực hiện Công văn số 565/HĐND-VP ngày 17/9/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến dự thảo báo cáo kết quả giám sát của 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh. 

  Sau khi nghiên cứu, xem xét dự thảo thảo báo cáo kết quả giám sát tình 

hình thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ năm 2011 đến 

nay về cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn. UBND huyện Đình Lập góp ý như sau; 

 Tại trang 8, phần 2.2: Nguyên nhân chủ quan. Thêm dấu + thứ tư: Công 

tác tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, cơ quan tổ chức, doanh 

nghiệp, hợp tác xã còn nhiều hạn chế. 

 Các nội dung khác UBND huyện Đình Lập nhất trí và không có ý kiến gì 

thêm.  

 Trên đây là nội dung ý kiến của UBND huyện Đình Lập để Văn phòng 

HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (eOffice); 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- VP HĐND và UBND (eOffice); 

- Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 
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