
 

 

QUỐC HỘI KHÓA XV 

 ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

TỈNH LẠNG SƠN  

 

Số:        /ĐĐBQH-VP 

V/v tham gia ý kiến dự án Luật 

Thanh tra (sửa đổi) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Lạng Sơn, ngày      tháng 5  năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao 

thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây 

dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi 

trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và 

Đào tạo; Y tế; Thanh tra tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

 

 Thực hiện Văn bản số 922/TTKQH-TH ngày 22/4/2022 của Tổng Thư ký 

Quốc hội về việc triệu tập Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo đó, dự thảo 

Luật Thanh tra (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, 

Quốc hội khóa XV. 

 Để có cơ sở tham gia ý kiến thảo luận vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa 

đổi) tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn 

kính gửi các quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật; góp ý 

bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước ngày 18/5/2022 để tổng 

hợp theo quy định. Gửi kèm công văn này các văn bản: 

1. Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi); 

2. Bảng so sánh Luật Thanh tra năm 2010 và dự thảo Luật Thanh tra (sửa 

đổi). 

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn trân trọng tiếp thu ý kiến tham gia 

của các quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TĐ, PTĐ ĐBQH tỉnh (để b/c); 

- CVP, PCVP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng CTQH; 

- Lưu: VT, Th. 

            TL. TRƯỞNG ĐOÀN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn 
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