
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 2788/VP-KGVX      Lạng Sơn,  ngày 20 tháng  7  năm 2018 

V/v lùi thời gian trình dự thảo 
Tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh 
 

 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 

Sau khi xem xét Công văn số 789/SVHTTDL-KHTC ngày 13/7/2018 của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo thực hiện xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

Đồng ý với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lùi thời 
hạn trình dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 
tỉnh thay thế Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của HĐND 
tỉnh Lạng Sơn quy định chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu 
động, đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
sang tháng 10/2018. 

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các quy trình, thủ tục 
trình các dự thảo bảo đảm chất lượng, đúng quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan thực 
hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TP, TC; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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