
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 498 /TB-HĐND-PC Lạng Sơn, ngày 14 tháng 8 năm 2019 
    

THÔNG BÁO 

Lịch thẩm tra dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh 
 trình kỳ họp thứ mười ba của HĐND tỉnh, khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 

__________________ 

 

Căn cứ Điều 109 và Điều 111 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 
2015;  

Thực hiện Thông báo số 489/TB-HĐND ngày 12/8/2019 của Thường trực 
HĐND tỉnh về nội dung kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) của HĐND 
tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh xây dựng Lịch thẩm tra các dự thảo nghị quyết 
HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh như sau:   

I. THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

1. Nội dung thẩm tra 

-  Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương thực hiện sắp 
xếp các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng Sơn. 

- Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 
17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ 
đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên họp thẩm tra 

- Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 16/8/2019 (Thứ 6) .  

- Đại điểm: Phòng họp trực tuyến II, tầng 3, Văn phòng HĐND tỉnh. 

 3. Thành phần đại biểu mời tham dự 

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh. 

- Trưởng, Phó ban và các đồng chí Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. 

 - Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp. 

- Lãnh đạo Sở Nội vụ. 
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- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh. 

4. Cơ quan thuyết trình dự thảo Nghị quyết 

 Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn 
bị hồ sơ dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh và thuyết trình tại phiên họp thẩm tra. 

II. ĐỀ NGHỊ 

1. Trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tư 
pháp, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh, mỗi loại 
văn bản 15 bản chính thức theo quy định và chuyển đến Ban Pháp chế HĐND 
tỉnh vào ngày 14/8/2019 để gửi các đồng chí Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh 
nghiên cứu (đồng chí Vương Lê Hoàng - Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, 
điện thoại: 0913.032.166). 

2. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 
chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo luật định và các điều kiện cần thiết khác cho phiên 
họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

3. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện cơ 
quan trình hồ sơ dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và các đồng chí đại biểu mời 
bố trí, sắp xếp thời gian dự đầy đủ phiên họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND 
tỉnh đạt hiệu quả. 

Thông báo này thay cho giấy mời! 

 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (B/c); 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 
- C, PCVP HĐND tỉnh; 
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Phòng TH, HC-TC-QT-KT, VP HĐND tỉnh; 
- Lưu: BPC, VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 
 TRƯỞNG BAN 

  
 
 
 
 

 
 

 Vũ Văn Quang 
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