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Số: 891 /UBND-TH 

V/v rà soát, đăng ký nội dung trình  
kỳ họp thường lệ cuối năm 2018  

của HĐND tỉnh khóa XVI 

Lạng Sơn, ngày  17 tháng 9 năm 2018 

 

Kính gửi: Các sở, ban, ngành. 
 

Để chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp liên tịch giữa Thường trực 
HĐND tỉnh với UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh theo Công văn số 
568/HĐND-VP ngày 13/9/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc dự kiến 
nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XVI, Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao các sở, ban, ngành căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 
11/12/2017 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 
2018 của HĐND tỉnh khóa XVI và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 
20/7/2018 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch tổ chức các kỳ 
họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XVI, Chương trình làm việc của 
UBND tỉnh năm 2018 (số 01/CTr-UBND ngày 08/01/2018) tiến hành rà soát, đề 
xuất các nội dung dự kiến trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của HĐND tỉnh 
khóa XVI, bao gồm: 

- Các nghị quyết, nội dung trình kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh có 
trong chương trình. 

- Các nghị quyết, nội dung trong chương trình nhưng quá trình chuẩn bị 
chưa bảo đảm các điều kiện trình kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh (phải 
chuyển kỳ họp sau). 

- Các nghị quyết, nội dung bổ sung mới trình kỳ họp cuối năm 2018 của 
HĐND tỉnh (yêu cầu giải trình rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết, đảm bảo sẽ thực 
hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, nội dung và kịp thời hạn theo quy định). 

Công văn số 568/HĐND-VP, Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, Nghị quyết số 
04/NQ-HĐND được sao gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin của 
Văn phòng UBND tỉnh. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị đăng ký chuẩn xác tên gọi các nghị quyết, 
nội dung dự kiến trình; gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018 để tổng 
hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NVH).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 



 2

 


		2018-09-17T09:16:56+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




