
UBND TỈNH LẠNG SƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:              /VP-NC 
Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

V/v xem xét, thông qua chính 

sách trong đề nghị xây dựng 

Nghị quyết của HĐND tỉnh 

 

 

Kính gửi: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh. 

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020; thực hiện 

Điều 116 của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, đồng chí Phạm Ngọc 

Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Gửi xin ý kiến các đồng chí thành viên UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến 

đối với 02 dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh do 

UBND tỉnh trình, gồm: 

- Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán 

bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố 

và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, mức phụ 

cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội 

ở cấp xã và mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt 

động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp 

tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(Có hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết gửi kèm trên Ioffice) 

2. Đề nghị các đồng chí thành viên UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản, gửi 

về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) trước ngày 21/01/2020. 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổng 

hợp, hoàn thiện dự thảo văn bản; báo cáo, trình UBND tỉnh trước ngày 

12/02/2020 để xem xét, trình Thường trực HĐND tỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng 

Nghị quyết theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh để các thành viên UBND tỉnh biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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