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Kính gửi:  Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. 
 

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Thường trực HĐND quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười lăm để giải 

quyết một số vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, tại kỳ họp không chia tổ thảo 

luận mà sẽ thảo luận tại Hội trường; để kỳ họp có chất lượng và hiệu quả 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các nội dung trình 

tại kỳ họp và phân công đại diện đại biểu HĐND tỉnh trong tổ chuẩn bị ý kiến 

phát biểu thảo luận, chất vấn tại Hội trường với các nội dung trình kỳ họp.  

Các Tổ lưu ý một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện: Lộc Bình, Văn Lãng, Bắc Sơn và 

Văn Quan chuẩn bị ý kiến đối với Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về: 

- Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoaṭ động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vi ̣hành 

chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và  cơ cấu laị đôị 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.  

- Quy định 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 xa ̃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 Laṇg Sơn. 

2. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện: Hữu Lũng, Cao Lộc, Chi lăng 

Đình Lập, Bình Gia, Tràng Định và Thành phố Lạng Sơn chuẩn bị ý kiến đối 

với Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về: 

- Phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 tỉnh Lạng Sơn. 

- Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các Hợp tác xã 

năm 2020 sử dụng vốn đầu tư phát triển dự phòng 10% ngân sách trung ương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020. 



- Nghị quyết của HĐND giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

các chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc tỉnh quản lý. 

- Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi 

đất năm 2020; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh cử đại biểu 

HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu tại kỳ họp và thông 

tin tên đại biểu tham gia thảo luận về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 

31/3/2020 qua Văn phòng HĐND tỉnh (Tài liệu sẽ được đăng tải theo địa chỉ 

website: http://hdnd.vienthonglangson.vn)./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- PCVP HĐND tỉnh; 

- Phòng TH; 

- Website VP; 

- Lưu: VT, kỳ họp. 
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