
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:        /TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày    tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Thay đổi hình thức khảo sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện  

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn đối với UBND huyện Văn Quan 
  

Ngày 30/3/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 138/KH-HĐND-PC về việc khảo sát tình hình, kết quả triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp 

xếp đơn vị hành chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp, cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Theo đó thời gian tổ chức khảo sát đối với Ủy ban nhân dân huyện Văn 

Quan vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 13/4/2021. Do yêu cầu công tác, Ban Pháp 

chế Hội đồng nhân tỉnh quyết định thay đổi hình thức khảo sát trực tiếp bằng 

khảo sát qua báo cáo đối với UBND huyện Văn Quan. Các nội dung khác tại Kế 

hoạch số 138/KH-HĐND-PC, ngày 30/3/2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

không thay đổi. 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng thông báo tới UBND 

huyện Văn Quan và các tổ chức, cá nhân được biết để phối hợp thực hiện./. 

 

 

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

- Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính; 

- Thường trực HĐND, UBND, Ban Pháp chế HĐND 

huyện Văn Quan; 

- C, PCVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: BPC, VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

   

Trần Thị Sơn Thùy 
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