
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng  6  năm 2022 

V/v dự thảo văn bản của UBND 

tỉnh cho ý kiến đối với các nội 

dung tiếp thu, giải trình của Ban 

Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh 

tại Báo cáo số 518/HĐND-KTNS 

ngày 17/6/2022 

 

 
Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Nghiên cứu nội dung Công văn số 530/HĐND - KTNS ngày 23/6/2022 

của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất nội dung trình ban hành Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, nội dung chi, mức chi hoạt động 

của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên 

quan nghiên cứu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh cho ý kiến đối với các nội 

dung tiếp thu, giải trình của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Báo cáo số 

518/HĐND-KTNS ngày 17/6/2022 về việc tiếp thu, giải trình các nội dung tham 

gia ý kiến của UBND tỉnh vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một 

số chế độ, nội dung chi, mức chi hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 26/6/2022. 

(Công văn số 530/HĐND-KTNS, Báo cáo số 518/HĐND-KTNS gửi kèm 

theo trên VNPT iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

Các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(MTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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