
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-TCKH 

V/v triển khai thực hiện thủ tục theo 

Hướng dẫn liên ngành số 1889/HDLN-

HTĐT ngày 14/9/2022 

Lộc Bình, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

            Kính gửi:   

- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện;  

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND 

tỉnh Lạng Sơn về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh;  Công văn số 

856/UBND-KT ngày 23/7/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị 

quyết số 16/2022/NQ-HĐND; Công văn số 1973/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 

19/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện 

thủ tục theo Hướng dẫn liên ngành số 1889/HDLN-HTĐT ngày 14/9/2022. 

UBND huyện đề nghị: 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã 

hội huyện; Các phòng, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn kịp thời tổ 

chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh và Hướng dẫn liên ngành 

số 1889/HDLN-HTĐT ngày 14/9/2022 của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư - Tài 

chính - Công Thương - Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường - Nông nghiệp và 

PTNT - Lao động, Thương binh và Xã hội - Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Y tế 

- Giáo dục và Đào tạo về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện một số chính sách hỗ 

trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND để 

mọi đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận thông tin, tích cực tham gia thực 

hiện chính sách để nâng cao hiệu quả thu hút, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Trong quá trình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi bằng văn 

bản về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) để tổng hợp, giải quyết. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH(VTPQ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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