
 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số:1562/MTTQ-BTT 

V/v tham gia ý kiến đối với Dự 

thảo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 10  năm 2022 

 
 

 

 Kính gửi: - Các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh;  

- Các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh; 

               - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố. 
 

Phối hợp thực hiện Công văn số 1189/UBND-KT, ngày 06/10/2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quy 

hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Để tổng hợp được nhiều ý kiến góp ý có chất lượng cho dự thảo Quy hoạch tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam 

tỉnh; các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản đối với Dự 

thảo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Nội dung tham gia ý kiến gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh (qua Ban Dân chủ- Pháp luật), bản mềm gửi qua Gmail: bandcpl.ls@gmail.com 

trước ngày 18/10/2022 để tổng hợp. 

 (Hồ sơ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ VN tỉnh tại địa chỉ 

http://mttqlangson.org.vn và Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ 

http://www.langson.gov.vn ). 

 

 
  Nơi nhận:    
- Như trên;  

- BTT Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban DC-PL.                                                         

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nông Dương Sơn 
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