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V/v bổ sung nội dung trình kỳ họp 
HĐND tỉnh cuối năm 2018 

Lạng Sơn, ngày  18 tháng 5 năm 2018 

 

 
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 516/SLĐTBXH-VP ngày 14/5/2018 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát, đăng ký nội dung trình kỳ 
họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, trong đó có đề xuất bổ sung vào Chương 
trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018 một nội dung dự kiến trình kỳ họp 
HĐND tỉnh cuối năm 2018; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý về việc bổ sung vào Chương trình làm việc của UBND tỉnh 
năm 2018 một nội dung dự kiến trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018 là dự 
thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, 
giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng 
đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ 
sở cai nghiện ma túy tỉnh. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư 
pháp, các cơ quan liên quan xây dựng các dự thảo theo đúng quy định của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định khác liên quan; trình 
UBND tỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết 
của HĐND tỉnh trước 15/6/2018; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trước 
15/9/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Sở Tư pháp;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KG-VX, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (NVH). 
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