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Kính gửi: 

     - Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai Hội 

đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong 02 ngày (cả phiên trù 

bị), vào ngày 16, 17/7/2021. 

Phiên trù bị bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 16/7/2021. 

Phiên khai mạc từ 8 giờ 00 phút ngày 16/7/2021 tại Hội trường HĐND - 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện quy định tại Điều 80 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 

2015;  

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh đăng báo và phát bản Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh về chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 theo quy định của Luật. 

(Gửi kèm theo Công văn này Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh về nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026)./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT HĐND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 

- C,PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  
- Các phòng chuyên môn; 

- Website VP; 

- Lưu: VT, HSKH. 
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THÔNG BÁO 
CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

VỀ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ HAI HĐND TỈNH 

KHOÁ XVII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

(Kèm theo Công văn số 403  /HĐND-VP ngày 01  /7/2021 

 của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai Hội 

đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong 02 ngày (cả phiên trù 

bị), vào ngày 16, 17/7/2021. Phiên trù bị bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 

16/7/2021. Phiên khai mạc từ 8 giờ 00 phút ngày 16/7/2021 tại Hội trường HĐND 

- UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe, nghiên cứu, xem xét, thảo 

luận và quyết định các nội dung sau: 

1. Báo cáo của UBND tỉnh: (1) Về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 

2021. (2) Về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. (3) Về tình hình thực hiện Dự toán thu, chi ngân 

sách 6 tháng đầu năm; mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. (4) Về tình hình 

văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. (5) 

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021. (6) Về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

(7) Về tình hình và công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021. (8) Về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021. (9) Về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc 

trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.  

2. Các Tờ trình của UBND tỉnh: (1) Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

năm 2021. (2) Quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (3) 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2020 - 2025. (4) Thông qua phương án giải thể Quỹ Đầu tư phát triển 

tỉnh Lạng Sơn. (5) Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án 

phải thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (6) Bổ sung danh mục dự án 

có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (7) Về việc thông qua Quy hoạch phân khu 

xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000. (8) Quy định 

mức chi bồi dưỡng đối với Hội thẩm nhân dân tham gia nghiên cứu hồ sơ, xét xử 

các vụ án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (9) Quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối 

với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh 
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Lạng Sơn. (10) Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận 

động viên; chế độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thao 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (11) Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đối với giáo 

viên đi đào tạo đại học văn bằng 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

2018, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (12) Quy định mức thu, các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (13) Kéo dài 

thời gian thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND 

tỉnh Lạng Sơn. (14) Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ 

nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác và người thuộc hộ gia 

đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh. 

3. Thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Về hoạt động tham gia 

xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.  

4. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Về công tác kiểm sát 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

5. Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh: Về công tác Tòa án 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

6. Báo cáo tình hình Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2021. 

7. Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh:  

(1). Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của HĐND 

tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021. 

(2). Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị 

của cử tri tại kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 của 

các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.    

(3). Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động giám sát 

năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

(4). Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giữa Thường 

trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ 

họp HĐND tỉnh. 

(5). Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh theo dõi việc giải quyết các kiến 

nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND; các kiến nghị sau phiên giải 

trình, chất vấn của Thường trực HĐND năm 2020.  

(6). Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc thông qua Nội quy kỳ họp 

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.   

(7). Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của 

HĐND tỉnh năm 2022.  

8. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh 

9. Kỳ họp thông qua các nghị quyết 
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(1). Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải 

pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021. 

(2). Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

(3). Quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 (4). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025.  

(5). Thông qua phương án giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn.  

(6). Bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn.  

(7). Bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

(8). Về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000. 

(9). Quy định mức chi bồi dưỡng đối với Hội thẩm nhân dân tham gia 

nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(10). Quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng 

Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. 

(11). Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động 

viên; chế độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thao trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn.  

(12). Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đối với giáo viên đi đào tạo đại 

học văn bằng 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(13). Quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động 

giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(14). Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 

13/7/2020 của HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

(15). Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đa 

chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác và người thuộc hộ gia đình cận 

nghèo trên địa bàn tỉnh. 

(16). Về việc thông qua Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

(17). Về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022. 
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