
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số:  3479/VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  04   tháng 9 năm 2018 

V/v xây dựng dự thảo Tờ trình và    
Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh tại 

kỳ họp cuối năm 2018. 

 

 
 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Thông báo số 532/TB-HĐND ngày 30/8/2018 và Thông báo số 
526/TB-HĐND ngày 28/8/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của 
Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và 
Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc việt Nam cấp huyện trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. 

2. Xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu 
giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh 

4. Các nội dung trên hoàn thành, trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 
tháng 10/2018. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: NC, KGVX, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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