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THÔNG BÁO 

Lịch thẩm tra dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 

 trình kỳ họp thứ hai mươi hai (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh,  

khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

Thực hiện Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 15/01/2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung kỳ họp thứ hai mươi hai Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021. 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo Lịch thẩm tra dự thảo 

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ hai mươi hai Hội đồng nhân 

dân tỉnh như sau:      

I. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Nội dung thẩm tra:  

1.1. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức 

chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

1.2. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thu phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

1.3. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lươṇg, mức phụ cấp chức 

danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội 

ở cấp xa ̃ và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người 

trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động 

của thôn, tổ dân phố trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn.  

1.4. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối 

với lực lượng Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thành phần họp và đại biểu mời dự họp thẩm tra: 

2.1. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; 



- Các Ủy viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2.2. Đại biểu mời 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo chuyên trách các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ;   

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

3. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Từ 7h30” ngày 25/01/2021 (thứ hai).  

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

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản theo sự phân công của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, phối hợp chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan đến nội 

dung thẩm tra theo quy định; gửi 16 bản chính thức đến Ban Pháp chế Hội đồng 

nhân dân tỉnh trước ngày 21/01/2021. 

2. Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ tài liệu và các điều kiện cần thiết cho việc 

tổ chức cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đạt kết quả. 

3. Đề nghị các Ủy viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại 

biểu mời bố trí thời gian tham dự cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng 

nhân dân tỉnh.  

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng thông báo đến các cơ 

quan liên quan để phối hợp thực hiện.Thông báo này thay cho giấy mời./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh;  

- Các Ban của HĐND tỉnh;  

- Văn phòng UBND tỉnh;     

- Sở Nội vụ;   

- Sở Tài chính; 

- Công an tỉnh; 

- C, PVP HĐND tỉnh;  

- Phòng TH, HC-TC-QT; 

- Lưu: VT, BPC. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

KT. TRƯỞNG BAN 

 PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Thị Sơn Thùy 
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