
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /GM-HĐND                Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 
 

                       

 

GIẤY MỜI HỌP 

 
 

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 Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức 

phiên họp tháng 9/2021 để nghe các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện; hạn 

chế vướng mắc; kiến nghị và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước đối với một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh; 

- Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Hữu Lũng, Cao Lộc, Thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giải trình, tham gia giải trình (đề 

nghị UBND tỉnh mời giúp); 

- Lãnh đạo 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:  

2.1. Tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất của Bệnh viên đa khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, 

thành phố Lạng Sơn.  

2.2. Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 và các giải pháp thực hiện trong thời 

gian tới. 
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2.3. Giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu 

“Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều năm 2021”. 

3. Thời gian: 01 buổi, từ 7 giờ 30 phút, ngày 09/9/2021 (thứ năm).  

4. Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh (tầng 4). 

Lưu ý: Đề nghị đại biểu tham dự phiên họp thực hiện nghiêm túc các quy 

định về phòng, chống dịch Covid - 19. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí 

trong thành phần đến dự đầy đủ./. 

 

Nơi nhận:                                 
- Như thành phần mời họp;  

- CVP Tỉnh ủy (để biết);  

- Lưu: VT.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Hữu Học 
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