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Lạng Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2018

V/v dự kiến nội dung kỳ họp thứ
tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm
kỳ 2016-2021

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Để chuẩn bị cho cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với
UBND tỉnh, MTTQ tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh dự kiến nội dung kỳ
họp thứ tám của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực
HĐND tỉnh trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh:
Chỉ đạo việc rà soát, dự kiến nội dung trình tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh
trên cơ sở Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh, bao
gồm: các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND
tỉnh trình tại kỳ họp; các nghị quyết trong chương trình, nhưng quá trình chuẩn
bị chưa bảo đảm các điều kiện trình kỳ họp, để chuyển kỳ họp sau và các nghị
quyết, báo cáo bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ tám.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh gửi dự kiến nội dung kỳ họp
về Thường trực HĐND tỉnh qua Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày
19/5/2018 để tổng hợp, báo cáo cuộc họp liên tịch. Thời gian tổ chức cuộc họp
liên tịch dự kiến vào cuối tháng 5/2018.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- C,PVP HĐND tỉnh;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.
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