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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   117 /HĐND-VP Lạng Sơn, ngày  13  tháng 3 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Nội dung kỳ họp thứ mười lăm của HĐND tỉnh Lạng Sơn  

Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

        

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết 

số 69/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ 

chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa 

XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thông báo số 104/TB-HĐND, ngày 09/3/2020 của 

Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp 

Thường trực tháng 3/2020;  

Sau khi thống nhất với Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười lăm 

của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

I. KỲ HỌP SẼ NGHE, NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH 

VÀ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT  

 1. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều 

chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn 

vốn ngân sách địa phương. 

2. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 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. 

3. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 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. 

4. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 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.  

5. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ 

trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18). 

6. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

7. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều 

chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của 

HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi 
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ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 

2019. 

8. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 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 

9. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy điṇh 

về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xa,̃ người hoạt đôṇg không 

chuyên trách ở cấp xa,̃ 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. 

10. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh 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. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP  

1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các dự 

thảo nghị quyết trình kỳ họp và chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp đạt hiệu 

quả.  

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn có liên quan 

chuẩn bị các tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh từ số 01 đến số 10 

tại mục I bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, hoàn thiện sớm gửi 

các Ban của HĐND thẩm tra, chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp 

thứ mười lăm HĐND tỉnh, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và tài liệu 

liên quan gửi đến các Ban của HĐND tỉnh để thẩm tra theo luật định. 

3. Trưởng các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị báo cáo thẩm tra trước kỳ 

họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh cụ thể:  

a) Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND thẩm tra  

- Các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh từ số  

09 đến số 10 tại mục I.  

b) Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra: 

- Các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh từ số 

số 01 đến số 8 tại mục I.  

4. Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giúp Thường trực 

HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc và phối hợp việc thực 

hiện nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh. 
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5. Tài liệu kỳ họp: Chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 

mười lăm, tài liệu kỳ họp chuyển đến Văn phòng HĐND tỉnh  15 bộ bằng bản 

giấy và bản mềm (file điện tử) để gửi trước cho đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu 

theo quy định. 

III.  THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP 

Thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười lăm của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tổ chức 01 buổi sáng vào ngày 01 tháng 4 

năm 2020./.       

Nơi nhận:                                                                               
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;                                                                
- Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;                                            
- Đại biểu HĐND tỉnh;                                          

- VKSND, TAND tỉnh;                                                       
- CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh;                                                                   

- CVP Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;                                                    
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;                             

- C,PVP HĐND tỉnh;  

- Các phòng CM, Website VP;                                         

- Lưu: VT, HSKH.. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 Đoàn Thị Hậu                   

 

 


		2020-03-13T17:12:17+0700




