
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:         /HĐND-VP                                      Lạng Sơn, ngày        tháng  4  năm 2021      

V/v đề xuất nội dung  

chương trình giám sát 

năm 2022 của HĐND tỉnh 

 

 

          

       Kính gửi:  

                        - Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

                 - Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

        

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019;  

Thực hiện Điều 58, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh nghiên cứu, đề xuất nội dung giám sát, kiểm tra, giải trình, chất 

vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 (đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh tổ chức họp tổ để đề xuất nội dung giám sát cụ thể). 

Các đề nghị, kiến nghị giám sát, kiểm tra, giải trình, chất vấn cần nêu rõ 

sự cần thiết, nội dung, phạm vi, đối tượng giám sát và gửi đến Thường trực 

HĐND tỉnh trước ngày 25/4/2021 qua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân nhân tỉnh để tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2021./.                     

 

 

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;                                                             
- TT HĐND tỉnh; 

- C, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các phòng: Công tác HĐND, DN-TT;  

- Lưu: VT.                                                       

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hậu 
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