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THÔNG BÁO 

Điều chỉnh lịch kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức triển 

khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập 
 

Thực hiện Kế hoạch số 477/KH-HĐND ngày 18/8/2020 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện một số Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 

08/10/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 565/TB-HĐND 

Lịch kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó Đoàn kiểm tra của 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kiểm tra đối với UBND huyện Đình Lập vào hồi 

08 giờ, 00 phút ngày 23/10/2020 (thứ sáu).  

Tuy nhiên, do lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh có thay đổi. Sau 

khi thống nhất, Đoàn Kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh quyết định điều 

chỉnh thời gian kiểm tra tại huyện Đình Lập sang 8 giờ 00’ ngày 22/10/2020 (thứ 

năm) các nội dung khác tại Thông báo số 565/TB-HĐND, ngày 08/10/2020 của 

Thường trực HĐND tỉnh không thay đổi.  

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

Đoàn kiểm tra. Các thành phần đại biểu tham gia Đoàn kiểm tra tập trung tại trụ sở 

Văn phòng HĐND tỉnh để xuất phát lúc 6 giờ 30 phút, ngày 22/10/2020.    

Thường trực HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến các thành phần tham gia 

Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan biết để phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                              

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thành viên Đoàn Kiểm tra; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

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

- TT HĐND  huyện Đình Lập; 

- 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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