
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 528 /SNV-VP        Lạng Sơn, ngày  08  tháng 5 năm 2022 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết 

Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn 

 

               Kính gửi: 

                              - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

                              - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

                              - Văn phòng Tỉnh ủy; 

                              - Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;  

                              - Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành tỉnh; 

                              - UBND các huyện, thành phố. 

Căn cứ Nghị quyết 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về 

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 và 

Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2022 (tại Chương trình số 58/CTr-

UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh); 

Thực hiện Thông báo số 386/TB-HĐND ngày 07/5/2022 của HĐND tỉnh 

về ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh); 

Sở Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 10/2016/NQ-

HĐND ngày 29/7/2016).  

Thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục dự thảo Nghị quyết theo quy định1, 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham gia góp ý đối 

với dự thảo Nghị quyết và gửi văn bản góp ý về Sở Nội vụ trước ngày 16/5/2022 

để tổng hợp, hoàn thiện theo quy định. 

Gửi kèm theo văn bản này gồm có: 

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND); 

                                           
1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hướng dẫn số 15/HD-UBND 

ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về Công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
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2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tổ chức viếng thân nhân 

của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 

10/2016/NQ-HĐND); 

3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND 

(giai đoạn 2016 - 2021) và Báo cáo đánh giá tác động của chính sách viếng 

thân nhân cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Nội vụ; 

- Các phòng, CQ, ĐV thuộc, trực thuộc 

(góp ý); 

- Lưu: VT, VP (HSVBQPPL). 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Hoàng Thị Luân 
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