
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SNN-KL 

 

Lai Châu, ngày         tháng        năm 2023 

V/v xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình 

của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 

62/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 

của HĐND tỉnh Lai Châu về chính sách 

chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát 

triển Cao su đại điền trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

 

Kính gửi: 
 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính; Tài nguyên và MT; Tư pháp;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Công ty: Cổ phần Cao su Lai Châu; Cổ phần 

Cao su Lai Châu II; Cổ phần Cao su Dầu Tiếng 

Lai Châu. 

 

Thực hiện Công văn số 3346/UBND-TH ngày 12/9/2022 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc tham mưu, xây dựng văn bản trình HĐND, UBND 

tỉnh ban hành. 

Trên cơ sở các báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND tỉnh ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 

62/012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Lai Châu về chính sách 

chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển Cao su đại điền trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu. 

Để công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo về 

trình tự, nội dung theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các quý cơ 

quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

(Có dự thảo Tờ trình, Nghị quyết kèm theo) 

Đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đăng tải dự thảo Tờ trình của 
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UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh lên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Lai Châu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến theo quy định. 

Ý kiến tham gia của quý cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố 

đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/02/2023 để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, KL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Lịch 
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