
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /HĐND-VP 

V/v bổ sung nội dung trình kỳ họp 

thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021-2026    

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện 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;  

Thường trực HĐND tỉnh nhận được Công văn số 887/UBND - KT 

ngày 04/7/2021 của UBND tỉnh về việc đăng ký bổ sung nội dung trình kỳ 

họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi nghiên cứu, 

thống nhất, Thường trực Hôị đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:     

1. Chấp thuận nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại 

Công văn số 887/UBND - KT của UBND ngày 04/7/2021 của UBND tỉnh, cụ 

thể: Bổ sung nội dung Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và 

xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn 

bị 20 bộ tài liệu hồ sơ gửi đến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để thẩm 

tra chậm nhất ngày 06/7/2021; 30 bộ tài liệu bản giấy và bản mềm (file điện 

tử) phục vụ kỳ họp gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chậm nhất 

ngày 12/7/2021. 

2. Giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan tổ chức thẩm tra theo quy định. /. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

-UBND huyện Hữu Lũng; 

- Phòng CT HĐND; 

- Website VP; 

- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 
 

Đoàn Thị Hậu 
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