
QUỐC HỘI KHÓA XV 
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Số:       /CTr-ĐĐBQH 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2021 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

Hoạt động công tác 5 tháng cuối năm 2021  

của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020; Luật Hoạt động giám sát của Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 106/2020/QH14, ngày 

10/6/2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và 

điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết số 

17/2021/QH15, ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2022 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2021; Nghị quyết số 105/2020/QH14 ngày 09/6/2020 của Quốc hội về Chương 

trình giám sát của Quốc hội năm 2021; Nghị quyết số 978/NQ-UBTVQH14 

ngày 20/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2021; Nghị quyết liên tịch số 

525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 27/9/2012 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn xây dựng Chương trình hoạt động 

công tác 5 tháng cuối năm 2021 cụ thể như sau: 

 I. HOẠT ĐỘNG THAM GIA XÂY DỰNG PHÁP LUẬT 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức để các đại biểu Quốc hội thảo luận 

về dự án luật theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp với 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân và 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về các dự án Luật dự kiến trình Quốc hội 

cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, cụ thể như sau: 

1. Các dự án Luật dự kiến trình Quốc hội thông qua  

Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của 

Luật Thống kê. 

2. Các dự án Luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến 

Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo 

hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 
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 3. Thời gian lấy ý kiến 

 Dự kiến tổ chức trong các tháng: 8, 9 năm 2021. 

 II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT 

 1. Hoạt động giám sát 

 1.1. Tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội 

 - Tham gia hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc 

hội khóa XV. 

 - Tham gia hoạt động giám sát chuyên đề do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức hoặc tham gia 

Đoàn giám sát tại địa phương khi có yêu cầu (theo kế hoạch); phối hợp với các cơ 

quan của Quốc hội khi thực hiện hoạt động giám sát tại tỉnh Lạng Sơn: Tham gia 

Đoàn giám sát chuyên đề: “Việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - 

xã hội những tháng đầu năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; cơ cấu lại nền kinh tế giai 

đoạn 2021 - 2025” do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức giám sát tại tỉnh Lạng 

Sơn (dự kiến tháng 9/2021)1. 

 1.2. Hoạt động giám sát thường xuyên 

 - Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm 

quyền được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp tại kỳ họp thứ nhất và thứ 2, 

Quốc hội khóa XV. 

 - Giám sát việc thi hành pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại 

biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. 

 - Tổ chức giám sát văn bản quy phạm pháp luật và giám sát qua hoạt động 

chất vấn của đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội và phiên họp của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

 1.3. Giám sát chuyên đề 

 Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 

việc thi hành pháp luật ở địa phương theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội hoặc thực hiện kế hoạch giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội theo sự phân công. 

 Ngoài các nội dung trên, căn cứ chương trình giám sát của Hội đồng dân 

tộc, các Ủy ban của Quốc hội; tình hình thực tế của địa phương; đề nghị của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 

                   
1 Theo Công văn số 4199/TTKQH-GS ngày 19/01/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội về thông báo kế hoạch giám 

sát của các cơ quan của Quốc hội tại địa phương. 
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địa phương (theo quy định tại Điều  49 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân năm 2015), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ quyết định xây 

dựng Chương trình giám sát bổ sung phù hợp. 

 III. HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI 

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan ở địa phương tổ chức, triển 

khai kế hoạch tiếp xúc cử tri thường kỳ của Đoàn đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 

nhất, Quốc hội khóa XV; trước và sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Thời gian 

tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri dự kiến như sau: 

 1. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV 

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp: Tháng 8/2021. 

 2. Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV 

 - Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp: Đầu tháng 9/2021. 

 - Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp: Cuối tháng 11/2021, đầu tháng 12/2021. 

Căn cứ tình hình thực tế và theo yêu cầu của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, 

lĩnh vực, đối tượng, nơi cư trú và tại nơi làm việc.  

 IV. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN 

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức việc tiếp công dân của đại biểu Quốc 

hội; duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại Trụ sở làm việc của Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh; phân công các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp công dân 

định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh theo Thông báo số 84/TB-ĐĐBQH ngày 

03/8/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về lịch tiếp công dân 5 tháng cuối 

năm 2021; tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, 

Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải 

quyết theo quy định. 

 V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV 

theo chương trình của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Hội đồng Dân tộc 

và các Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu Quốc hội là Ủy viên; tham dự các hội 

nghị trực tuyến, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách do Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội tổ chức; dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp; tham dự các kỳ 

họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thăm hỏi, động viên một số gia 

đình chính sách, người có công với cách mạng vào các dịp lễ, tết cổ truyền của 

dân tộc... 
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 Xây dựng quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu 

Quốc hội khóa XV. 

Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh năm 

2021, đề ra chương trình hoạt động năm 2022 và triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ công tác khác theo quy định. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

 Căn cứ chương trình hoạt động, đề nghị các đại biểu Quốc hội tỉnh bố trí 

thời gian, sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ và tích cực tham gia ý kiến góp 

ý trong các hoạt động của Đoàn khi có kế hoạch cụ thể. 

 2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan 

 Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp trong các 

hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

 3. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

 Bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, 

chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch cụ thể và bảo đảm các điều kiện để 

phục vụ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh. 

 Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, tình hình dịch bệnh Covid - 19 

trên địa bàn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ điều chỉnh Chương trình hoạt động 

phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định. 

Trên đây là Chương trình hoạt động công tác 5 tháng cuối năm 2021 của 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 

- Ủy Ban Thường vụ Quốc hội  (để b/c); 

- TT Tỉnh ủy (để b/c); 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh  (để p/h); 

- Các ĐBQH tỉnh; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP;  

- CVP, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Phòng: CTQH, DNTT, HCTCQT; 

- Lưu: VT,NQL.. 

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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