
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  863 /SKHĐT-QLĐTC Lạng Sơn, ngày 21 tháng 5 năm 2020 

V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh, Tờ trình của 

UBND tỉnhban hành nguyên tắc, tiêu 

chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương giai 

đoạn 2021-2025 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh đã xây dựng dự thảo: Nghị quyết của HĐND tỉnh, Tờ trình của UBND tỉnh 

về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021-2025 (dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Tờ trình của UBND tỉnh) theo 

quy định. Để đảm bảo quy trình xây dựng, trình thẩm định phê duyệt Văn bản 

quy phạm pháp luật  đúng quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tổ các cơ quan theo chức năng quản 

lý nhà nước của mình tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Tờ 

trình của UBND tỉnh. 

Văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Lạng Sơn, chậm nhất ngày 07/6/2021. 

(có dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Tờ trình của UBND tỉnh kèm 

theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Văn phòng (đăng thông tin); 

- Thành viên tổ soạn thảo theo QĐ số 45/QĐ-

SKHĐT ngày 22/4/2021; 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT.  GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hứa Thị Hằng 

 

 


		2021-05-24T08:40:39+0700




