
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số:4505/VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày  10 tháng 11  năm 2018 

 

V/v tăng cường công tác phối hợp 
trong triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 42/2017/QH14 

 

  

             Kính gửi: 
 

 
- Các sở, ban, ngành;  
- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

 
Thực hiện Công văn số 8428/NHNN-TTGSNH ngày 07/11/2018 của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường công tác phối hợp trong triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện 
các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 864/UBND-KTTH ngày 23/8/2017 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ  đảm bảo hiệu quả. 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, đề 
xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Tòa án nhân dân tỉnh; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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