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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 17 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Lịch thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại kỳ họp
thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện Thông báo số 840/TB-HĐND ngày 28/10/2021 của Thường
trực HĐND tỉnh về nội dung kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026;
Ban Dân tộc HĐND tỉnh thông báo lịch thẩm tra như sau:
I. THÀNH PHẦN HỌP THẨM TRA

1. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
2. Ban Dân tộc trân trọng mời đại biểu tham dự thẩm tra
- Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh phối hợp thẩm tra.
- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở Tài Chính.
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh
đạo và chuyên viên phòng Công tác Hội đồng Nhân dân.
- Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các cơ quan có liên quan (theo
từng nội dung cụ thể).
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG THẨM TRA

1. Ngày 25 tháng 11 năm 2021 (thứ năm)
- Buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ 00’:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan chủ trì soạn thảo,
trình nội dung 1.1 và 1.2).
1.1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp phí bình
tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
1.2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua mức giá sản phẩm
dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2021.
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các phòng, đơn vị liên quan nội dung
1.1 và 1.2.
Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi
Lạng Sơn dự nội dung 1.2.
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- Buổi chiều, bắt đầu từ 14 giờ 00’:
1.3 Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan chủ trì soạn thảo, trình): Báo cáo của
UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc
trên địa bàn tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Ban Dân tộc HĐND tỉnh trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các sở,
ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động- Thương binh và Xã hội, Chi nhánh
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh.
2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến II, tầng 3, Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh
chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan đến nội dung thẩm tra theo quy định;
tài liệu gửi bản giấy (20 bản) và bản điện tử đến Ban Dân tộc HĐND tỉnh trước
ngày 20/11/2021.
2. Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Văn
phòng UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết cho
việc tổ chức phiên họp thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
3. Đề nghị các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, các thành phần đại biểu
mời bố trí thời gian tham dự, góp ý kiến tại phiên họp thẩm tra.
Ban Dân tộc HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị
liên quan để phối hợp thực hiện.
Thông báo này thay cho giấy mời./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, KH&ĐT, LĐTB&XH, NN&PTNT, Ban DT, NHCSXH, KBNN;
- VP UBND tỉnh; Công ty TNHH MTV Khai thác công
Thủy lợi;
- C,PVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Phòng CTHĐND, HC-TC-QT;
- Lưu: VT, BDT.
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