
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 61 /UBND-KTTH 

V/v triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 18/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh. 

Lạng Sơn, ngày  16 tháng 01 năm 2019 

 

Kính gửi: 

      - Các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh; 
        - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
        - Ban An toàn giao thông tỉnh; 

    - Công an tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về quy định mức phân bổ, một số nội dung, mức chi bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh 
yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đề nghị 
các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung của Nghị quyết số 
18/2018/NQ-HĐND đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. 

2. Từ ngày 20/12/2018, mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ 
sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và một số nội 
dung, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 18/2018/NQ-
HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn 
vị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, 
xử lý theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- KBNN Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
   các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LTH). 
 
 

 
 
 
 
 
 

  KT. CHỦ TỊCH 
   PHÓ CHỦ TỊCH       

 
 

 
 
 

    Nguyễn Công Trưởng 
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