
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 245 /STP-XD&KTVB 

V/v điều chỉnh thời gian họp Hội đồng tư 

vấn thẩm định dự thảo văn bản QPPL     

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 4 năm 2019 

 
Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Ban Kinh tế- Ngân sách, HĐND tỉnh. 

- Hội Luật gia tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Kế hoạch và Đầu tư; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân xã Tân Long, huyện Yên Sơn. 

 

Ngày 28/3/2019, Sở Tư  pháp đã có Văn bản số 237/STP/XD&KTVB về 

việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với 

một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 

03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách 

hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2018-2021, thời gian họp vào hồi 14h00 phút ngày 01/4/2019. 

 Tuy nhiên, do lịch công tác của Sở Tư pháp có sự thay đổi đột xuất nên Sở 

Tư pháp điều chỉnh lại thời gian cuộc họp nêu trên vào hồi 8h00 phút ngày 

02/4/2019. 

 Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Văn phòng Sở (Chuẩn bị); 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT- XD&KTVB. 
  Loan 9b. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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