
 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Số:        /TB-HĐND-DT Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thời gian họp thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh  

 

Ngày 17/11/2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 

897/TB-HĐND-DT thông báo lịch thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại kỳ 

họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ban Dân tộc 

sẽ tiến hành họp thẩm tra vào ngày 25/11/2021. 

Do lịch công tác của một số cơ quan liên quan có sự thay đổi, để đảm bảo 

thời gian thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh quyết định điều chỉnh thời gian họp thẩm tra từ ngày 25/11/2021 sang ngày 

26/11/2021, cụ thể như sau: 

1. Thời gian 

Từ 14h00’ đến 15h30’, thẩm tra các nội dung: 

(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. 

(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.  

Từ 15h30’ đến 17h00’, thẩm tra nội dung: 

(3) 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. 

2. Các nội dung khác tại Thông báo số 897/TB-HĐND-DT ngày 

17/11/2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh không thay đổi. 

Ban Dân tộc thông báo đến các thành phần liên quan biết, phối hợp thực 

hiện./. 
 

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, LĐ-

TB&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. 

TM. BAN DÂN TỘC 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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