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Lạng Sơn, ngày 05  tháng 9  năm 2018 

V/v phương án giải thể Quỹ bảo 
lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;  

Căn cứ khoản 1 Điều 53 và điểm a khoản 1 Điều 62 Nghị định số 

34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và 

hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-

HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án 

thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn; 

Sau khi nghiên cứu Phương án giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn kèm theo Báo cáo số 306/BC-UBND 

ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với nội dung Phương án giải thể 

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn kèm theo 

Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn.  

2. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ 

chức thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định ./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Tỉnh uỷ (B/c); 
- TT HĐND tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 
- C, PVP HĐND tỉnh; 
- Phòng TH; 
- Lưu: VT. 
 
 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Tô Hùng Khoa 
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