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Số:  277  /HĐND-KTNS 

V/v phúc đáp Tờ trình số 48/TTr-
UBND ngày 10/5/2019 của UBND 
tỉnh  

         Lạng Sơn, ngày  20  tháng 5 năm 2019 

              Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 

Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân;  

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 02/5/2019 của HĐND tỉnh về 
việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Lạng Sơn;  

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 10/5/2019 của UBND 
tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 276/HĐND-PC ngày 20/5/2019 của Ban Pháp 
chế HĐND tỉnh tham gia ý kiến đối với Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 10/5/2019 
của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 
14/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và 
dự toán phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình 
tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND tỉnh. 

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị Hồ sơ, dự thảo 
Nghị quyết HĐND tỉnh nêu trên để trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- VP UBND tỉnh; 
- C,PVP HĐND tỉnh; 
- Phòng TH, CV (03b); 
- Lưu VT, HS kỳ họp. 
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