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HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TP Hữu Lũng, ngày 30 tháng  01 năm 2023 

V/v triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh 

 

Kính gửi:   

                 - Các phòng, ban, ngành; 

       - HĐND, UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 28/UBND-NC ngày 09/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 

10/12/2022 của HĐND tỉnh, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, HĐND, 

UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau: 

1. Kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 

23/2022/NQ-HĐND tới cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc 

thẩm quyền quản lý, nhất là đối với các phòng, ban, ngành trực tiếp tham mưu 

công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). 

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà 

nước bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

trên địa bàn huyện được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-

BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây 

dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Thông tư số 42/2022/TT-BTC 

ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 338/2016/TT-BTC, Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND và các văn bản 

pháp luật có liên quan, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị 

kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT, TP. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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