
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 tổ chức thẩm tra các nội dung 

trình tại kỳ HĐND tỉnh khóa 

XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

      Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

 - Các Ban HĐND tỉnh. 

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục 

thi Hành án dân sự 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;  Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, chất lượng thẩm tra 

các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại các kỳ họp 

HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: 

1. Các Ban HĐND tỉnh sau khi kết thúc phiên họp thẩm tra, khẩn trương ban 

hành thông báo kết quả thẩm tra gửi đến UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi Hành án dân sự tỉnh và các cơ quan liên quan để xây 

dựng báo cáo giải trình, tiếp thu. 

2. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc; Viện Kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân, Cục thi Hành án dân sự tỉnh xây dựng báo cáo tiếp thu, giải 

trình các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, gửi về HĐND tỉnh trước ngày khai 

mạc kỳ họp. Báo cáo giải trình, tiếp thu là tài liệu của kỳ họp. 

3. Các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị dự thảo các Báo cáo thẩm tra, báo cáo xin ý 

kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành. 

Thường trực HĐND tỉnh trân trọng đề nghị UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi Hành án dân sự tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quan tâm thực hiện. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Phòng CT HĐND; 

- Website VP; 

- Lưu: VT,  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 
 

Đinh Hữu Học 
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