
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 
 

Số:         /TCKH 

V/v lấy ý kiến và đăng tải dự thảo Nghị 

quyết của HĐND thành phố Giao Ủy 

ban nhân dân thành phố quyết định chủ 

trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư 

công thuộc cấp huyện quản lý trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn. 

C  ỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày 14 tháng 4 năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

 

 - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL; Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu 

tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 (gọi tắt là Luật Đầu tư công năm 

2019); Thông báo số 959/TB-HĐND ngày 30/3/2020 của Thường trực HĐND 

thành phố; 

Nhằm thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, tăng 

cường phân cấp đầu tư trên địa bàn thành phố, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

chương trình, dự án tại địa phương trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch đã hoàn thiện Dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và 

Nghị quyết giao thẩm quyền cho UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư 

các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý.  

(Có dự thảo Tờ trình UBND thành phố, Nghị quyết của HĐND thành phố 

gửi kèm theo). 

Để đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND thành phố theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch trân trọng đề nghị: 

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố thực hiện đăng tải toàn văn dự 

thảo Nghị quyết trên lên Trang thông tin điện tử của thành phố để các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân góp ý kiến. 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý bằng văn bản dự thảo Tờ trình 

UBND thành phố, Nghị quyết của HĐND thành phố và gửi về Phòng Tài chính 

- Kế hoạch trước ngày 18/4/2020 để Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, tiếp 

thu hoàn chỉnh dự thảo báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. 
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Phòng Tài chính - Kế hoạch trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp 

thực hiện./.  

 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP (b/c); 

- Lưu: VT+CVNTTD. 

 TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Thị Tuyến 
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