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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ mƣời bốn của Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; và sơ kết 02 năm thực
hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thƣờng trực HĐND và UBND, Ban
Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát
của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật;
Thực hiện Quy chế số 282/QCPH-TTHĐND-UBND-TTUBMTTQ ngày
23/6/2017 của Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh Lạng Sơn về ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường
trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn;
Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh;
Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị liên tịch dự
kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười bốn của Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; và sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp
hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười bốn của Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; đánh giá kết quả 02 năm thực
hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đề ra các giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp trong thời gian tới.
2. Yêu cầu
Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan để Hội nghị
đạt kết quả như mục đích, yêu cầu đặt ra; tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu
quả.
II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười bốn của Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Hội nghị xem xét, thảo luận về những kết quả đạt được; khó khăn, hạn
chế; nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Quy chế
phối hợp hoạt động Thường trực HĐND tỉnh và UBND, Ban Thường trực
UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tỉnh trong thời gian qua. Đề ra các giải pháp
nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phối hợp trong thời gian tới.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2019 (01 buổi).
- Từ 08 giờ 00 phút: Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười
bốn của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Từ 09 giờ 30 phút: Sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động
giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Lạng Sơn.
2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh.
3. Thành phần:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBMTTQ Việt
Nam tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Nông nghiệp và PTNT;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn
phòng HĐND tỉnh;
- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (dự và đưa tin).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Văn phòng HĐND
tỉnh phối hợp tổng hợp dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười bốn của
Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện
Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.
2. Văn phòng HĐND tỉnh: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
chuẩn bị các nội dung đảm bảo tổ chức Hội nghị thành công./.
Kế hoạch này thay cho giấy mời!
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các thành phần dự HN;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH;
- C,PVP HĐND tỉnh;
- Phòng TH, HC-TC-QT, KT;
- Lưu: VT.

TM. THƢỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thị Hậu
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