
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /TB-HĐND Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 

cho các ngành, các cấp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
____________________________ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 25/02/2022 của UBND 

tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp để 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho 

các ngành, các cấp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thời gian trình Nghị quyết: Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo xây 

dựng Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Hữu Học 
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