
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày     tháng 11 năm 2020 

V/v tiếp thu ý kiến thẩm định của 

Đảng đoàn HĐND tỉnh về tình hình 

thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 

năm 2020; phương án phân bổ ngân 

sách địa phương năm 2021 và kế 

hoạch tài chính ngân sách nhà nước  

3 năm 2021-2023   

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính 

 

Nghiên cứu Báo cáo số 187-BC/ĐĐ ngày 16/11/2020 của Đảng đoàn 

HĐND tỉnh về thẩm định dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi 

ngân sách năm 2020; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế 

hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023, đồng chí Đoàn Thu Hà, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn 

thiện dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 

2020; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính 

ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 theo ý kiến thẩm định của Đảng đoàn 

HĐND tỉnh tại Báo cáo trên để trình kỳ họp lần thứ Hai, Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh và Kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI. 

(Báo cáo thẩm định của Đảng đoàn HĐND tỉnh đã gửi Sở Tài chính ). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Cục Thuế, Cục Hải quan; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KTN (VTD). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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