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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 130 /HĐND-VP 

V/v đồng ý đề nghị rút nội dung 

trình kỳ họp thứ mười lăm HĐND 

tỉnh khóa XVI 

Lạng Sơn, ngày  18   tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

   
 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết 

số 629/2019/UBTVQH 14, ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân; ngày 13/3/2020 Thường 

trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 117/HĐND-VP về dự kiến nội dung 

kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-

2021. 

Sau khi xem xét công văn số 249 /UBND-KTN ngày 18/3/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xin rút nội dung trình kỳ họp bất thường 

HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Hôị đồng nhân dân 

tỉnh có ý kiến như sau:     

1. Chấp thuận đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xin rút 

01 nội dung trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp bất thường) Hôị đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021: “Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc 

lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18)” do chưa xác định được nguồn vốn đầu tư giai 

đoạn 2021- 2025. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục 

nghiên cứu triển khai, thực hiện xây dựng nghị quyết khi đủ điều kiện trình Hôị 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVI theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Phòng TH; 

- Website VP; 

- Lưu: VT, kỳ họp. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 
 

Đoàn Thị Hậu 
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