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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-HĐND    Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND 

cấp huyện, Thường trực HĐND cấp xã về tình hình kết quả công tác năm 

2021; chương trình công tác năm 2022 
 

 

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 Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban 

HĐND tỉnh năm 2021; 

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban 

Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện, Thường trực 

HĐND cấp xã về tình hình kết quả công tác năm 2021; chương trình công tác 

năm 2022, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND 

các cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của 

pháp luật. 

2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực 

hiện hoạt động của Hội đồng nhân dân theo 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 và Luật Hoạt động giám 

sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, qua đó đề xuất cơ chế, giải 

pháp thiết thực để khắc phục những hạn chế, vướng mắc; kịp thời kiến nghị với 

cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến 

hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

3. Việc tổ chức Hội nghị giao ban phải được thực hiện với tinh thần đổi 

mới, nghiêm túc, khoa học và hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chuẩn bị 

tốt các điều kiện cơ sở, vật chất, kỹ thuật để Hội nghị giao ban đạt kết quả. 

4. Phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tổ 

chức Hội nghị giao ban; khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, phương án tổ 

chức Hội nghị sẽ được thay đổi phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch của Ban 

chỉ đạo quốc gia và của tỉnh. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung, chương trình 



2 

 

  

1.1 Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện và Thường 

trực HĐND cấp xã báo cáo, trao đổi về tình hình hoạt động năm 2021; chương 

trình công tác năm 2022; khó khăn, vướng mắc; các kiến nghị, đề xuất. 

1.2 Triển khai thực hiện văn bản số 892- TB/VPTU, ngày 17/9/2021 của 

Văn phòng Tỉnh ủy Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy về Báo 

cáo số 139-BC/ĐĐ, ngày 13/9/2021 của Đảng Đoàn HĐND tỉnh. 

2. Hình thức: Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến cấp tỉnh, cấp 

huyện và cấp xã (trực tuyến 3 cấp). 

3. Ma két Hội nghị: Nền đỏ, chữ vàng (có mẫu kèm theo Kế hoạch này)  

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

 1. Thành phần 

a) Điểm cầu cấp tỉnh 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Mời đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Mời đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính; Văn phòng 

UBND tỉnh; 

-  Lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo các Phòng chuyên môn, chuyên viên 

phòng Công tác HĐND, Dân nguyện-Thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; 

- Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn. 

b) Điểm cầu cấp huyện, thành phố  

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 

thành phố. 

- Đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu các huyện, thành phố. 

- Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, thành phố. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, thành phố (số lượng, 

thành phần do Thường trực HĐND cấp huyện, thành phố mời dự). 

  c) Điểm cầu cấp xã  

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, 

phường, thị trấn.  

- Lãnh đạo các Ban HĐND xã, phường, thị trấn.  

- Công chức Văn phòng xã, phường, thị trấn giúp việc HĐND (số lượng, 

thành phần do Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn mời dự). 

2. Thời gian, địa điểm 
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- Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến từ ngày 25 đến ngày 30/11/2021 (thời gian 

cụ thể sẽ có thông báo sau). 

 - Địa điểm: Điểm cầu cấp tỉnh tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh (số 02, 

đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

Cấp huyện, cấp xã: 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố Lạng Sơn và 200 

điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (địa điểm cu ̣ thể do cấp 

huyện, cấp xã bố trí). 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xây dựng các báo cáo và các tài liệu; 

chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị về tình hình hoạt động năm 2021; chương 

trình công tác  năm 2022 (các báo cáo xong trước ngày 15/11/2021).  

Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan 

liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị bảo đảm chu đáo, chất lượng. 

2. Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã 

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch 

này đến HĐND các xã, phường, thị trấn; mời các thành tham dự Hội nghị tại 

điểm cầu của địa phương theo kế hoạch. 

- HĐND các huyện, thành phố, HĐND các xã, phường, thị trấn chủ động 

cập nhật tài liệu, in ấn phục vụ tại hội nghị của cấp huyện, xã; phối hợp chuẩn bị 

phòng tổ chức hội nghị và các điều kiện cần thiết để phục vụ cho hội nghị. 

- Thường trực HĐND các huyện thành phố chuẩn bị Báo cáo kết quả hoạt 

động của HĐND năm 2021, chương trình công tác năm 2022, ý kiến phát biểu, 

tham luận tại hội nghị, cụ thể như sau:   

+ Thường trực HĐND các huyện Bắc Sơn, Thành phố Lạng Sơn: “Kinh 

nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng phiên giải trình của Thường trực HĐND 

cấp huyện”. 

+ Thường trực HĐND các huyện Văn Lãng, Bình Gia: “Kinh nghiệm 

hoạt động và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp của HĐND cấp 

huyện”. 

+ Thường trực HĐND các huyện Văn Quan, Cao Lộc: “Kinh nghiệm, 

giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; giám sát 

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của HĐND cấp huyện”.  

+ Thường trực HĐND các huyện Chi Lăng, Tràng Định: “Thực trạng và 

giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực và 

các Ban của HĐND cấp huyện”. 

+ Thường trực HĐND các huyện Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng: 
“Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của HĐND 

cấp huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 
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hàng năm; việc thống nhất giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Hội 

đồng nhân dân của Thường trực HĐND tỉnh” 

- Thường trực HĐND các huyện Đình Lập, Hữu Lũng, Tràng Định chỉ đạo 

HĐND các xã Cường Lợi huyện Đình Lập; Hòa Thắng huyện Hữu Lũng; Cao 

Minh huyện Tràng Định xây dựng tham luận với chủ đề “Kinh nghiệm và giải 

pháp tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

ban hành” 

* Lưu ý: Các báo cáo và tham luận gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh trước ngày 15/11/2021 (tham luận không quá 4 trang A4 và phát biểu không 

quá 10 phút). 

3. Đối với đại biểu tham dự Hội nghị: Đề nghị các đại biểu tham dự Hội 

nghị thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

4. Viễn thông Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, HĐND các huyện, thành phố chuẩn 

bị các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho hội nghị. 

5. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh: Cử phóng viên đưa 

tin về Hội nghị. 

6. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tham mưu cho Thường trực 

HĐND tỉnh chỉ đạo, tổ chức Hội nghị bảo đảm thời gian, nội dung đề ra; chuẩn bị 

văn bản, tài liệu và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội nghị.  

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có sự thay đổi, 

cần kịp thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung.   

(Mọi thông tin xin liên hệ đ/c Đinh Thị Phương, Phó Trưởng phòng Phụ 

trách Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Điện 

thoại: 0912.939.739; 0205 3811.484)./. 

Nơi nhận:                    
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c); 

- Như thành phần mời dự; 

- Thường trực HĐND các huyện, TPLS; 

- C,PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;      

- Viễn thông tỉnh Lạng Sơn; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH;                                                                                                                  

- Các phòng CM, KT, Website VP;                                                   

- Lưu: VT.                                                                                          

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Hữu Học 
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MAKET HỘI NGHỊ  

(Kèm theo kế hoạch số:        /KH-HĐND     ngày  tháng 10 năm 2021  

của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

 

 

 

THƯỜNG TRỰC HĐND ............ 
 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN  

 GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỚI THƯỜNG TRỰC 

HĐND CẤP HUYỆN, THƯỜNG TRỰC HĐND CẤP XÃ  

NĂM 2021 
 

 

........., ngày      tháng 11 năm 2021 
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