
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH LAṆG SƠN 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /TB-HĐND-PC   Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Lịch giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện,  

cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018  

của Bộ Chính trị và tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: UBND huyện Văn Quan 

 

Đoàn giám sát chuyên đề của  HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Đề án 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 37-

NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết 

số 29/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố đối 

với UBND huyện Văn Quan với nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần và 

chương trình làm việc cụ thể như sau:  

1. Nội dung:  

Giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 

xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị 

và tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của 

HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ Thứ hai, ngày 12/10/2020. 

- Địa điểm: Trụ sở UBND huyện Văn Quan.  

3. Thành phần làm việc: 

- Thành phần Đoàn giám sát: 

1. Bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn. 

2. Ông Triệu Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh.  

3. Bà Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên. 

4. Ông Phạm Quang Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cao Lộc, 

thành viên. 

5. Bà Trần Thị Sơn Thùy,  Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành viên. 
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6. Ông Vương Lê Hoàng, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành viên. 

7. Bà Hoàng Bích Nhung, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. 

- Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan bố trí các thành 

phần có liên quan tham gia tham gia làm việc với Đoàn giám sát; trong đó, mời 

02 xã được sắp xếp, sáp nhập (do huyện chủ động lựa chọn). 

- Mời tham gia Đoàn giám sát: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở Nội vụ; Thường trực HĐND 

huyện Văn Quan. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND Văn Quan bố trí địa điểm, thành phần 

làm việc với Đoàn giám sát theo chương trình. 

- Đề nghị các thành phần tham gia Đoàn giám sát bố trí, sắp xếp công việc 

tham gia đầy đủ theo kế hoạch đề ra.  

- Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện, phương tiện 

phục vụ Đoàn giám sát. Các thành phần đại biểu tham gia Đoàn giám sát tập 

trung tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh để xuất phát lúc 12 giờ 45 phút ngày 

12/10/2020. 

Trong quá trình thực hiện nếu cần thêm thông tin, đề nghị các cơ quan 

hữu quan liên hệ với đồng chí Vương Lê Hoàng - Ủy viên Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh, SĐT: 0913.032.166. Thường trực HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến các 

thành phần tham gia và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện. 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên;                                                              

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Thành viên Đoàn giám sát; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh (dự đưa tin); 

- TT HĐND huyện Văn Quan; 

- CVP, PCVP HĐND tỉnh; 

- Phòng TH, HC-TC-QT, KT; 

- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nhàn 
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