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Kính gửi: Sở Tài chính. 
 

Xem xét Tờ trình số 148/TTr-STC ngày 27/4/2018 của Sở Tài chính về đề 
nghị ban hành quy định một số nội dung theo quy định tại Thông tư 
342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Lạng, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

 Đồng ý giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
xây dựng và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định của UBND tỉnh 
quy định một số nội dung theo quy định tại Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 
30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của NĐ 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. Thời gian hoàn thành, trình 
phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2018. 

  Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Tài chính tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở Tư pháp; KBNN tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các phòng: KTTH, NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LTH). 
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