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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-HĐND Lạng Sơn, ngày         tháng  9  năm 2020 

 

THÔNG BÁO  

Nội dung kỳ họp thứ mười chín (kỳ họp chuyên đề) của HĐND  

 tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 

        

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Sau khi thống nhất với Chủ tịch UBND tỉnh (tại Công văn số 1094/UBND-

THNC ngày 09/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất nội dung kỳ 

họp thứ mười chín của HĐND tỉnh khóa XVI) và Ban Thường trực UBMTTQ 

Việt Nam tỉnh (tại Công văn số 482/MTTQ-BTT ngày 08/9/2020 của ban 

Thường trực MTTQ tỉnh về việc thống nhất nội dung kỳ họp thứ mười chín của 

HĐND tỉnh khóa XVI); Thường trực HĐND tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp thứ 

mười chín (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 

2016 - 2021 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP 

1. Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

2. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc 

chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ 

cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn. 

3. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ 

sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

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

sung danh mục 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. 

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 cơ quan chuyên môn chuẩn bị Tờ trình 

của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung tại mục I; 

phiếu bầu và Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ 

phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại mục I bảo đảm trình 

tự, thủ tục theo quy định, gửi các Ban của HĐND chậm nhất 5 ngày trước ngày 

khai mạc kỳ họp thứ mười chín HĐND tỉnh để thẩm tra theo luật định. 
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3. Thường trực HĐND tỉnh phân công Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình của 

UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh nội dung từ số 02 đến số 04 

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 chín HĐND tỉnh.  

Tài liệu kỳ họp: Chậm nhất là 02 ngày trước ngày khai mạc gồm 80 bộ 

bằng bản giấy để gửi cho đại biểu HĐND tỉnh theo quy định.  

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP 

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

XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 14 giờ 00 phút ngày 18/9/2020./.         

                                      

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 Đoàn ĐBQH tỉnh;                                             
- CVP Tỉnh ủy, CVP UBND 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                    
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