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Số: 404/STC-QLG&CS  
V/v lấy ý kiến tham gia Dự thảo văn 

bản sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 

của HĐND tỉnh Lạng Sơn (Lần 2). 

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 3 năm 2019 

 

   Kính gửi:   

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuể tỉnh; 

- BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- UBND các huyện biên giới tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Thông báo số 104/TB-HĐND ngày 27/02/2019 của HĐND tỉnh 

thông báo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết sửa 

đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn; 

Sở Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Lạng Sơn và tổ 

chức; Tiếp thu các ý kiến tham gia (lần 1) tại cuộc họp ngày 05/3/2019, Sở Tài 

chính đã chỉnh sửa lại các dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về mức thu, cơ 

quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ 

tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Gồm dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính trình UBND tỉnh; Dự 

thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh (Có các dự thảo kèm theo trên eOffice). 

Để đảm bảo kịp tiến độ theo kế hoạch, đúng trình tự, thủ tục ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đề nghị:  

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho đăng dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

2. Các cơ quan, UBND các huyện các huyện biên giới tiếp tục tham gia ý 

kiến đối với các dự thảo; trong đó đề nghị Sở Tư pháp cho ý kiến cụ thể về hình 

thức văn bản Nghị quyết là sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Nghị quyết mới thay 

thế. Thời gian: đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 17/3/2019; trường hợp sau 

ngày 17/3/2019 không có ý kiến tham gia được cho là nhất trí dự thảo. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./. 

  KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP Sở, Tổ CT QĐ 33; 

- Phòng TH&TK (Cổng TTĐT của STC); 

- Các phòng QLNS, TCHCSN (tham gia ý kiến); 

- Lưu: VT, QLG&CS. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 
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