HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 224/GM-HĐND

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI HỌP
Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ
chức phiên họp tháng 5/2021 để triển khai một số nội dung cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trưởng phòng, Phó trưởng các phòng chuyên môn, chuyên viên phòng
Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh (dự và đưa
tin).
2. Nội dung:
- Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân
tỉnh;
- Dự thảo Báo cáo tổng hợp nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2022;
- Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng
4; Chương trình hoạt động tháng 5 năm 2021;
- Xem xét cho ý kiến đối với Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây
dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đối với
giáo viên đi đào tạo đại học văn bằng 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ
thông 2018 giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
- Xem xét cho ý kiến đối với Công văn của UBND tỉnh về việc giảm trừ
ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh quý IV năm 2020 của các đơn vị, thu hồi về ngân sách tỉnh năm 2021 và
bổ sung nguồn kinh phí giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2020.
3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 05/5/2021 (thứ tư).
4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 2, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND
tỉnh (tầng 3).
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Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí
trong thành phần đến dự họp đầy đủ./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời họp;
- Website VP;

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Kế toán;
- Lưu: VT.

Hoàng Thúy Duyên

