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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-HĐND-KTNS Lạng Sơn, ngày 18 tháng 01 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ hai mươi hai 

(kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 
__________________ 

Căn cứ Điều 109 và Điều 111 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; 

Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra theo sự phân công của Thường trực 

HĐND tỉnh tại Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 15/01/2021 về dự kiến nội 

dung kỳ họp thứ hai mươi hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2016-2021 và thông báo liên quan khác, Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh xây dựng lịch thẩm tra như sau: 

1. Nội dung thẩm tra 

1.1. 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. 

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

điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020, nguồn vốn ngân sách địa phương. 

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

việc thông qua Bảng giá đất điều chỉnh (lần 1) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.   

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

chỉnh các Nghị quyết về danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai từ năm 2016 đến năm 

2020. 

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

chỉnh các Nghị quyết về danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai từ năm 2016 đến năm 

2020. 

2. Thành phần họp thẩm tra 

Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh. 

* Cơ quan trình: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình nội dung 1.1 và 1.2; Sở 

Tài nguyên và Môi trường trình các nội dung từ 1.3 đến 1.5. 

* Ban Kinh tế -Ngân sách trân trọng mời đại biểu tham dự thẩm tra 
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- Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên 

viên phòng Tổng hợp. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 ngày 26 tháng 01 năm 2021 (thứ ba). 

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến II, tầng 3 Văn phòng HĐND tỉnh. 

4. Đề nghị 

Để chuẩn bị tốt cho công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ hai 

mươi hai HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị: 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và 

Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tờ trình, dự thảo 

nghị quyết, hồ sơ, tài liệu liên quan các nội dung thẩm tra trên gửi Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND (trước ngày 21/01/2021) thẩm tra theo quy định. 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh đôn đốc các sở, ngành chuyên môn chuẩn bị tờ trình, dự thảo 

nghị quyết, hồ sơ, tài liệu liên quan các nội dung thẩm tra đầy đủ, chất lượng, 

kịp thời; đảm bảo các điều kiện khác để hoàn thành tốt kế hoạch thẩm tra phục 

vụ kỳ họp. 

- Các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại biểu mời khi nhận được tài 

liệu bố trí thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến tại phiên họp thẩm tra. 

Thông báo này thay cho giấy mời./.                                                      

 

Nơi nhận:       
- Thường trực HĐND tỉnh;                                                                                                                                       

- Ủy ban nhân dân tỉnh;                                                                   

- Thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh;                                                                   
- Các Sở: TN&MT, Tư pháp, Tài chính; 

- C,PCVP HĐND tỉnh; 

- Phòng TH, HC-TC-QT, KT;                  
- Lưu: VT.                                                                      

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Triệu Quang Huy 
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