
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  3180 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  13 tháng 8 năm 2018 
V/v xây dựng dự thảo Tờ trình 
của UBND tỉnh và Nghị quyết 
của HĐND tỉnh trình kỳ họp 

cuối năm 2018 của HĐND tỉnh 

 
 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 
 

Thực hiện Thông báo số 478/TB-HĐND ngày 08/8/2018 của Thường trực 
HĐND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết về quy định mức đóng góp, chế độ 
miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai 
nghiện ma túy tỉnh; người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của HĐND tỉnh, 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết 
của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với 
người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; người cai 
nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh; trình phiên họp 
UBND tỉnh tháng 10/2018. 

(Thông báo số 478/TB-HĐND ngày 08/8/2018 của Thường trực HĐND 
tỉnh được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TP, TC, YT, KHĐT; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, NC, TH, THCB;  
- Lưu: VT, KGVX (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Phạm Hùng Trường 

  
 


