
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

  

Số: 632/STC-TCDN 

           V/v lấy ý kiến tham gia 

dự thảo Nghị quyết  của HDND 

tỉnh và Quyết định của UBND 

tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 4   năm 2018 

  
  
  

  
  

              

Kính gửi: 

- Các Sở:  Kế hoạch và đầu tư; Lao động -Thương 

Binh và xã hội; Nội vụ và Tư pháp; 

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. 
  

  

          C n c  nội dung T  tr nh số 26 /TTr-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh gửi 

Thư ng trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 

bãi bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 Về việc thông qua Đề án thành 

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

Sở Tài chính đã hoàn thành các dự thảo: 

1. T  tr nh dự thảo Nghị quyết; 

2. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 

16/7/2014 Về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa tỉnh Lạng Sơn; 

3. Quyết định của UBND tỉnh Về việc giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn. 

Để việc thực hiện theo quy tr nh xây dựng v n bản Q  L và đảm bảo kịp th i tiến độ  Sở 

Tài chính đề nghị các cơ quan  đơn vị tham gia ý kiến vào các dự thảo nêu trên (Có dự 

thảo Quyết định kèm theo trên eOffice). 

          Sở Tài chính đề nghị lãnh đạo các cơ quan  đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện g p ý 

kiến tham gia bằng v n bản gửi Sở Tài chính trước ngày 25/4/2018./. 
  

Nơi nhận:                          

                                      

- Như trên;                               

- Lãnh đạo Sở; 

- C  CV  Sở; 

-  hòng TH&TKTC (Đ ng dự thảo); 

- Lưu: VT  QLG&CS. 
  

GIÁM ĐỐC 

  
  
  
  
  
  

 Đoàn Thu Hà 

 


