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Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh 

 
Thực hiện Chương trình công tác toàn khoá nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Quyết 

định số 75-QĐ/TU ngày 29/12/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình công 

tác trọng tâm năm 2022 tại Văn bản số 11-CTr/TU ngày 05/01/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với 

phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. 

Sở Công Thương (trên cơ sở tiếp thu ý kiến kết luận tại cuộc họp ngày 

12/8/2021 của UBND tỉnh và ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan) có 

Văn bản số 303/SCT-QLTM ngày 04/3/2022 đề nghị UBND tỉnh trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến 2030 (kèm theo Dự thảo Tờ trình, Đề án, Nghị quyết 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 

55/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh; đề nghị các Ủy viên UBND 

tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình, Đề án, Nghị quyết nêu 

trên, gửi Sở Công Thương và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 09/3/2022 (Phiếu lấy ý 

kiến gửi kèm theo). 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, hoàn 

chỉnh các Dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 11/3/2022./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Sở Công Thương; 

- CVP, PCVP Trần Nguyên Thọ;  

- Lưu: VT, KT1. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

  

 

 

 

  

     Trần  Nguyên  Thọ 
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PHIẾU LẤY Ý KIẾN ỦY VIÊN UBND TỈNH 

(Kèm theo Văn bản số             /UBND-KT1 ngày        /3/2022 của UBND tỉnh)   

 

          I. THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG, CÔNG VIỆC LẤY Ý KIẾN: 

 1. Thời hạn lấy ý kiến: ngày 09/3/2022. 

 2. Nội dung, công việc lấy ý kiến: 

          Lấy ý kiến về Dự thảo Tờ trình, Đề án, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát 

triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. 

 3. Các hồ sơ, tài liệu kèm theo:  

 - Văn bản số 303/SCT-QLTM ngày 04/3/2022 của Sở Công Thương; 

 - Dự thảo Tờ trình, Đề án, Nghị quyết. 

 - Các tài liệu kèm theo. 
 

 III. NỘI DUNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN (đồng ý ban hành; không đồng ý 

ban hành; ý kiến khác): 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 Hà Tĩnh, ngày …. tháng …. năm 2022 

 NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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