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Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quyết định số 

25/2018/QĐ-UBND  

 

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Công văn số 4176/VP-KTTH ngày 19 tháng 10 năm 2018 của 

Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh. 

Theo đó, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: Đồng ý xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh. Giao Sở Công 

Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo văn bản 

theo trình tự, thủ tục quy định, trình UBND tỉnh trong tháng 12/2018.   

Để tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo 

“Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định 

chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
giai đoạn 2018-2030 ” (Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung) theo quy định tại 

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc Hướng dẫn công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Công Thương trân trọng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

phối hợp đăng tải nội dung của Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.  

(Sở Công Thương xin gửi kèm nội dung của Dự thảo Quyết định  sửa đổi, 

bổ sung). 

Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Văn 

phòng UBND tỉnh./. 
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