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V/v kiến nghị của Ban Pháp chế 
Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 11  năm 2019 

 
 

   Kính gửi:  
- Sở Tư pháp; 
-  UBND các huyện thành phố; 

 
Sau khi xem xét Báo cáo số 669/BC-HĐND-PC ngày 12/11/2019 của của 

Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh về “Kết quả giám sát về tình hình, kết 
quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải cơ 
sở năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn” đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau:  

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 
UBND tỉnh triển khai thực hiện những nội dung kiến nghị của Ban Pháp chế, Hội 
đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 669/BC-HĐND-PC ngày 12/11/2019. 

2. UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các kiến 
nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tại báo cáo nên trên. 

 (Báo cáo số 669/BC-HĐND-PC được gửi kèm theo qua eOffice). 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để Sở Tư pháp, UBND các huyện thành phố và các cơ quan liên 
quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ).     

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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