
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1862 /VP-NC 

V/v khảo sát xây dựng Nghị định  
về họ, hụi, biêu, phường 

Lạng Sơn, ngày 24 tháng  5  năm 2018 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Tư pháp; 
- Sở Công Thương. 

 

Thực hiện Công văn số 4778/VPCP-PL ngày 22/5/2018 của Văn phòng 
Chính phủ về việc khảo sát xây dựng Nghị định về họ, hụi, biêu, phường (gọi 
chung là “họ”), đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

1. Các sở Công Thương, Tài chính, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước 
Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn xây dựng báo cáo về tình hình “họ” và góp ý 
dự thảo Nghị định của Chính phủ về “họ” (thay thế Nghị định số 144/2006/NĐ-
CP ngày 27/11/2006) gửi Sở Tư pháp trước ngày 30/5/2018. 

- Trên cơ sở báo cáo và góp ý của các cơ quan, giao Sở Tư pháp tổng hợp, 
xây dựng báo cáo và góp ý dự thảo Nghị định phục vụ buổi làm việc với Đoàn 
công tác liên ngành, thời gian hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 
02/6/2018. 

2. Giao Sở Công Thương tham mưu xây dựng kế hoạch đưa Đoàn công 
tác liên ngành đến khảo sát và làm việc với 02 Ban quản lý chợ  để lấy ý kiến 
nhân dân phản ánh tình hình thực tế về “họ”, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
30/5/2018. 

 (Công văn số 4778/VPCP-PL gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Tư pháp, Sở Công Thương và các cơ quan liên quan phối 
hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở Tài chính; 
- Công an tỉnh; 
- Ngân hàng NNVN chi nhánh tỉnh LS; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: NC, TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Văn Quý 
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