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NGHỊ QUYẾT 

Thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực 

hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Lộc Bình 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ HAI 

 
 

Căn cứ Luâṭ Tổ chức chính quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 

Lộc Bình năm 2021; Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội 

đồng nhân dân huyện về tình hình, kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã trên địa bàn huyện Lộc Bình. 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 154/BC-ĐGS ngày 05 tháng 7 năm 2021 

của Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện về tình hình, kết quả 

thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Lộc Bình; ý 

kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Thông qua Báo cáo số 154/BC-ĐGS ngày 05 tháng 7 năm 2021 

của Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát tình 

hình, kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện 

Lộc Bình. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Ủy ban nhân dân huyện, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan 

liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị 

quyết. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
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Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân 

huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định tổ chức kiểm tra và giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XX, kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2021./. 
 

Nơi nhận:                                                                                           
- TT HĐND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;  

- UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện; 

- TAND, VKSND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các đại biểu dự kỳ họp; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đặng Ân 
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