
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-TH 

V/v triển khai các nghị quyết Kỳ 

họp thứ mười lăm Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVI 

Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài nguyên và Môi trường.  

 

Thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ mười lăm của Hội đồng nhân dân 

tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh yêu cầu: 

Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp với các sở, 

ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành văn 

bản để tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

đã được thông qua tại Kỳ họp thứ mười lăm ngày 27 tháng 3 năm 2020 theo quy 

định; báo cáo, trình UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân tỉnh thực hiện theo Công văn số 3194/BTP-KTrVB ngày 28 

tháng 8 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc văn bản triển khai nghị quyết quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

(Công văn số 3194/BTP-KTrVB, danh sách các Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

UBND tỉnh yêu cầu các sở khẩn trương tham mưu, tổ chức triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng chuyên viên, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH(NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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