
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

Số: 114 /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày 31 tháng  01 năm 2019 
V/v triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 20/2018/NQ-HĐND 
ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 

Kính gửi:   
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 07/12/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 9 đã 
thông qua Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND quy định định mức hoạt động và 
một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội Nghệ thuật 
quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có hiệu lực thi hành 
từ ngày 20/12/2018 (thay thế Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 
11/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý đặc thù 
đối với Đội tuyên truyền lưu động và mức chi bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn đối 
với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn); để thống nhất trong thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố kịp thời phổ 
biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND đến toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội 
dung Nghị quyết. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các đơn 
vị phản ánh về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo, đề xuất 
UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- KBNN Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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