
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:        /SCT-QLCN 
 

V/v đề nghị đăng tải Dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh lên Cổng thông 

tin điện tử Hà Tĩnh  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

 

          Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông. 

 
 

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Chương trình số 14/CTr-

UBND ngày 20/01/2022 về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022, Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về 

một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo; lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương, 

cơ quan, đơn vị liên quan và tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý, đến nay 

đã cơ bản hoàn thiện dự thảo Nghị quyết 

(có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015, Sở Công Thương đề nghị Sở Thông Tin và Truyền thông đăng 

tải nội dung Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo lên công 

thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 Ý kiến đóng góp đề nghị gửi bằng văn bản số qua địa chỉ email: 

socongthuong@hatinh.gov.vn hoặc văn bản giấy (đối với cá nhân đề nghị ghi họ 

tên, địa chỉ người góp ý; đối với tổ chức đề nghị ký tên lãnh đạo, đóng dấu tổ 

chức) về Sở Công Thương trước ngày 28/11/2022 để tổng hợp, hoàn thiện. 

Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm, phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tải webisite); 

- Lưu: VT, QLCN5. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Hoàng Văn Quảng 
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