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       Số:      /TB-HĐND-PC                           Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Chương trình giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thực hiện 

 quy định các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án 

phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị định số 80/2011/NĐ - CP 

 ngày 16/9/2011 của Chính phủ   

 

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-HĐND-PC ngày 20/4/2020 của Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh về giám sát việc thực hiện quy định các biện pháp tái hòa nhập 

cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

theo Nghị định số 80/2011/NĐ - CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ. Đoàn giám 

sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông báo Chương trình giám sát như sau: 

I. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

Giám sát việc thực hiện quy định các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối 

với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị định 

số 80/2011/NĐ - CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ (theo Kế hoạch số 209/KH-

HĐND-PC ngày 20/4/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh). 
II. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC  

1.Thành phần Đoàn giám sát:  

Thành phần Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện theo 

Quyết định số 208/QĐ-HĐND-PC ngày 20/4/2020 của Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh. 

2. Thành phần làm việc của đơn vị chịu sự giám sát: Do lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị bố trí. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIÁM SÁT 

1. Ngày 21/5/2020: 

- Buổi sáng: Từ 8h00', Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Cao 

Lộc và hai đơn vị xã, thị trấn (do UBND huyện Cao Lộc lựa chọn),tại trụ sở 

UBND huyện Cao Lộc. 

- Buổi chiều: Từ 14h00', Đoàn giám sát làm việc với UBND thành phố 

Lạng Sơn và hai đơn vị xã, phường (do UBND thành phố lựa chọn), tại trụ sở 

UBND thành phố. 

2. Ngày 26/5/2020: Từ 8h00', Đoàn giám sát làm việc với Công an tỉnh, 

tại trụ sở Công an tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Công an tỉnh; UBND huyện Cao Lộc 

và UBND thành phố Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện theo nội 
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dung thông báo; chuẩn bị báo cáo, bố trí địa điểm, thành phần làm việc với 

Đoàn giám sát. 

2. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh bố trí phương tiện và đảm bảo các điều 

kiện phục vụ Đoàn giám sát.  

Ban Pháp chế HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến các thành phần tham 

gia Đoàn giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, để phối hợp thực hiện. 

 (Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với bà Đinh Thị Phương, Chuyên viên 

phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh; số điện thoại: 02053.811.484; 

0912939739. 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- TT HĐND, UBND, Ban Pháp chế HĐND các 

huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP HĐND tỉnh; 

- Các phòng TH, HC-TC-QT, KT; 

- Lưu: VT, BPC. 

TM. BAN CHẾ HĐND TỈNH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Quang 
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