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Số: 478 /TB-HĐND Lạng Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2018 

THÔNG BÁO 
Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

Về việc xây dựng Nghị quyết về quy định mức đóng góp, chế độ miễn,  
giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở  

cai nghiện ma túy tỉnh; người cai nghiện ma túy tại gia đình và  
cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trình tại kỳ họp thường lệ  

cuối năm 2018 của HĐND tỉnh Lạng Sơn  

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 27/7/2018 của UBND 
tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, 
Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau:     

1. Chấp thuận nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức đóng góp, chế 
độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai 
nghiện ma túy tỉnh; người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển 
khai xây dựng nghị quyết đảm bảo trình tự, thủ tục trình kỳ họp thường lệ cuối 
năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Ủy ban nhân dân tỉnh;      
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- C,PCVP HĐND tỉnh; 
- Phòng Tổng hợp; 
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
Tô Hùng Khoa 
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