
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

                                                                                                                                        

Số:   503/TB-UBND Lạng Sơn, ngày  24 tháng 10 năm 2018 
 
 

THÔNG BÁO 
Bổ sung nội dung họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018  

(ngày 30/10/2018) 
_________________ 

 

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 350/GM-UBND ngày 24/10/2018 mời  
họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018, tổ chức vào ngày 30/10/2018 với 12 nội 
dung. Do yêu cầu công việc, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ sung 02 nội dung 
trình phiên họp trên như sau:  

Sở Tài chính trình:  

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh 
tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương 
quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh. 

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 
nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện 
trên địa bàn tỉnh. 

 Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 
Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND 
huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. 

 (họp sau nội dung thứ 6 tại Giấy mời số 350/GM-UBND). 

 UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, dự họp./. 
 

Nơi nhận:  
- Thành phần dự họp; 
- Thành phần tại Giấy mời 350/GM-UBND; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng chuyên môn, TH-CB;  
- Lưu: VT, TH (ĐTK).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Phùng Quang Hội   

 

 


		2018-10-24T14:22:29+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




