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THÔNG BÁO
Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất
Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;
Thực hiện Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ
nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức
họp liên tịch với lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan về việc dự kiến nội dung kỳ họp
thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi trao đổi, thống nhất Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh dự kiến nội dung kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân
(HĐND) tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:
I. KỲ HỌP BẦU CÁC CHỨC DANH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY
BAN NHÂN DÂN TỈNH, HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ
2021-2026.

1. Bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân tỉnh
1.1. Bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo sự
giới thiệu của Chủ tọa kỳ họp.
1.2. Bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo
sự giới thiệu của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
1.3. Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh khóa
XVII nhiệm kỳ 2021-2026 theo sự giới thiệu của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa
XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Bầu các chức danh của Ủy ban nhân dân tỉnh
2.1. Bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo sự
giới thiệu của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.
2.2. Bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo
sự giới thiệu của Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII.
2.3. Bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo sự
giới thiệu của Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII.
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3. Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh
Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
theo sự giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
II. KỲ HỌP SẼ NGHE, NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO,
TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ
2021-2026 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
tỉnh Lạng Sơn.
2. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ
2021-2026 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
tỉnh Lạng Sơn.
3. Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong
cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
4. Tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII và Nghị quyết của HĐND
tỉnh về việc thành lập Ban Dân tộc và số lượng các Ban HĐND tỉnh; quyết định
số lượng Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
5. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của
HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa XVII, năm 2021.
6. Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐNDKXIV ngày 16/12/2004
của Hội đồ ng nhân dân tin
̉ h Lạng Sơn khóa XIV - kỳ họp thứ 3 về việc phê
chuẩn số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện,
thành phố.
7. Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND
tỉnh quy định số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
8. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc
điều chỉnh Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về
quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng
Sơn năm 2021.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP

1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các Tờ trình và dự thảo Nghị
quyết của HĐND tỉnh theo số thứ tự 4,5 tại mục II, tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, 2.1
mục I và các tài liệu liên quan phục vụ công tác bầu cử các chức danh của
HĐND tỉnh.
1.1. Ban Pháp chế chủ trì (Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân
sách, Ban Dân tộc phối hợp) thẩm tra dự thảo Nghị quyết tại số thứ tự 6, 7, 8
mục II.
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1.2. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện đảm
bảo phục vụ, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm
kỳ 2021-2026.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn có liên quan
chuẩn bị các báo cáo số 1 và số 2 mục II; Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh và
dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh tại số thứ tự 6,7,8 mục II, điểm 2.2, 2.3 mục
I.
3. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo chuẩn bị báo cáo số
3 tại mục II; chỉ đạo chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và
các tài liệu liên quan bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân tỉnh nhiệm kỳ
2021-2026.
4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy
gới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu các chức danh bảo đảm theo đúng quy định
của Đảng.
5. Các Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND, Văn phòng Đoàn ĐBQH
và HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, tham mưu
các công việc đảm bảo để kỳ họp diễn ra thành công, đúng quy định của pháp
luật.
6. Tài liệu kỳ họp: Chậm nhất là 07 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp thứ
nhất các cơ quan gửi tài liệu bằng bản giấy (90 bản) thông qua Văn phòng Đoàn
ĐBQH và HĐND tỉnh để gửi cho đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu theo quy
định.
IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP

Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng
Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 trong ½ ngày (cả phiên trù bị) vào hồi 13
giờ 15 phút, ngày 29/6/2021./.
Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh;
- C, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các phòng CM, Website Văn phòng;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thị Hậu

