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Số: 1288  /VP-TH 

 

V/v đề xuất nội dung trình kỳ họp 
bất thường HĐND tỉnh dự kiến  

tổ chức ngày 26/4/2019 

 Lạng Sơn, ngày  05 tháng 4 năm 2019 

                                                      
 

Kính gửi: Các sở, ban, ngành.  
 

UBND tỉnh nhận được Thông báo số 171/TB-HĐND ngày 04/4/2019 của 
Thường trực HĐND tỉnh về kết luận tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 
4 năm 2019, trong đó có nội dung tổ chức kỳ họp thứ mười một của HĐND tỉnh 
(kỳ họp bất thường) dự kiến tổ chức vào ngày 26/4/2019 để xem xét, quyết định 
một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Để kịp thời giải quyết các công 
việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình, đồng chí 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Thưởng có ý kiến như sau: 

Giao các sở, ban, ngành chủ động rà soát, trình UBND tỉnh dự thảo Tờ trình 
của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với những nội dung 
thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đã đủ điều kiện trình kỳ họp bất 
thường trên; gửi Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/4/2019. 

(Thông báo số 171/TB-HĐND được gửi kèm theo trên eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để 
các sở, ban, ngành thực hiện./.  

 

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 CM, THCB; 
- Lưu: VT, TH (NVH). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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