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Lạng Sơn, ngày 20  tháng 10  năm 2021 

 

                        Kính gửi: Các thành phần dự phiên họp trực tuyến kỳ họp thứ 2, 

Quốc hội khoá XV theo Giấy mời số 132/GM-ĐĐBQH 

ngày 12/10/2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn 

 

 Ngày 12/10/2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ban hành Giấy mời số 

132/GM-ĐĐBQH về việc mời dự các phiên họp trực tuyến, kỳ họp thứ 2, Quốc 

hội khoá XV (tại điểm cẩu tỉnh Lạng Sơn). Tuy nhiên, tại phiên họp trù bị ngày 

20/10/2020, Quốc hội đã thông qua chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá 

XV. Theo đó, đợt họp trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 

30/10/2021; các phiên họp của Quốc hội có điều chỉnh về thời gian, nội dung 

thảo luận; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo điều chỉnh  thời gian, nội dung, 

thành phần tham dự các phiên họp, cụ thể như sau: 

1. Ngày 21/10/2021 (thứ Năm);  

1.1. Buổi sáng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội thảo luận ở tổ về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tình 

hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, 

phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân 

sách nhà nước 03 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn 

viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính 

sách tiền lương).  

- Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách; 

Văn hóa – Xã hội. 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Lao 

động - Thương binh, Xã hội; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; Y tế; Ban Dân tộc. 

1.2. Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội nghe các Bộ trưởng: Bộ Công an; Bộ Khoa học và 

Công nghệ và các Chủ nhiệm: Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Pháp luật của 
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Quốc hội trình bày các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Dự án Luật Cảnh sát cơ 

động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Cảnh sát cơ động; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 

- Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Pháp chế; Văn hóa – Xã hội. 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an 

tỉnh; Khoa học và Công nghệ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

2. Ngày 22/10/2021 (thứ Sáu) 

2.1. Buổi sáng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội nghe các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài 

chính; các Chủ nhiệm: Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Ủy ban Kinh 

tế của Quốc hội trình bày các Tờ trình của Chính phủ và các Báo cáo thẩm tra: 

Về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm; dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thừa Thiên Huế; 

Nghệ An; Thanh Hóa.  

Thảo luận ở tổ về: Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 

triển tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế. 

- Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế. 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài 

chính; Y tế. 

2.2. Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội nghe các Bộ trưởng: Bộ Lao động, Thương binh - 

Xã hội; Bộ Y tế và Chủ nhiệm: Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày các Tờ 

trình của Chính phủ và các Báo cáo thẩm tra: Báo cáo tình hình thực hiện chính 

sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 

2020; Báo cáo việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện 

Nghị quyết số 68/2013/QH13 vể đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo 

hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019-2020. 

Thảo luận tổ về: Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, 

quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ 

bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh 

thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân 

trong 02 năm 2019-2020. 
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- Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Văn hóa – Xã hội. 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài 

chính; Y tế; Bảo hiểm Xã hội tỉnh. 

3. Ngày 23/10/2021 (thứ Bảy) 

3.1. Buổi sáng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội nghe các Bộ trưởng: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; Bộ Nội vụ và các Chủ nhiệm: Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục; Uỷ ban Xã hội 

trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra các Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật 

Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). 

Thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Thi đua, khen 

thưởng (sửa đổi). 

- Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Pháp chế; Văn hóa – Xã hội. 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; 

Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh. 

3.2. Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an; Viện trưởng Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chủ 

nhiệm Ủy ban Tư pháp và Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày các báo cáo, báo cáo 

thẩm tra và thảo luận trực tuyến về: Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật năm 2021; Báo cáo công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao; Báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao; Báo cáo về công tác thi hành án năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2021; dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên toà trực tuyến. 

- Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Công an tỉnh; 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh. 

4. Ngày 24/10/2021 (chủ Nhật); Cả ngày (Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút; 

Buổi chiều  từ 14 giờ 00 phút) 

- Nội dung: Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về Công tác phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; Báo cáo công tác năm 2021 của 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 
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Báo cáo về công tác thi hành án năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2021; dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên toà trực tuyến. 

- Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh;  

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Công an tỉnh; 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh. 

5. Ngày 25/10/2021 (thứ Hai) 

5.1. Buổi sáng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội thảo luận trực tuyến về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu giải trình, làm rõ 

một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). 

- Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;  

5.2. Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội thảo luận trực tuyến về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thống kê; 

 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề Quốc hội nêu. 

- Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách; 

Ban Văn hóa – Xã hội. 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ; Cục Thống kê tỉnh. 

6. Ngày 26/10/2021 (thứ Ba) 

6.1. Buổi sáng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội thảo luận trực tuyến về: Dự án Luật Cảnh sát cơ động;  

Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu 

Quốc hội nêu. 

- Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh;  

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh. 
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6.2. Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu, trí tuệ; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu giải trình, làm rõ một số 

vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

 - Thành phần mời dự họp: 

 Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ; Công Thương; 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; 

Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 

7. Ngày 27/10/2021 (thứ Tư) 

7.1. Buổi sáng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội thảo luận trực tuyến về: Nghị quyết một số cơ chế, 

chính sách, đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thừa Thiên Huế; 

Nghệ An; Thanh Hóa;  

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn 

đề đại biểu Quốc hội nêu. 

- Thành phần mời dự họp: 

 Đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Kinh tế - 

Ngân sách; Ban Pháp chế. 

7.2. Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội thảo luận trực tuyến về: Tình hình thực hiện chính 

sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 

2020; Việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và 

sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 

về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y 

tế toàn dân trong 02 năm 2019-2020;  

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Y tế phát 

biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

- Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội; Y 

tế; Tài chính; Bảo hiểm Xã hội tỉnh. 

8. Ngày 28/10/2021 (thứ Năm) 

8.1. Buổi sáng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng;  
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Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu 

Quốc hội nêu. 

 - Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Pháp chế; 

Ban Văn hóa – Xã hội. 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Tài 

chính; Công an tỉnh; Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh; Ban Thi đua – Khen 

thưởng tỉnh. 

8.2. Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội thảo luận trực tuyến về: Dự án Luật Điện ảnh;  

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, làm rõ 

một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

- Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Pháp chế; 

Ban Văn hóa – Xã hội. 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung 

tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng. 

9. Ngày 29/10/2021 (thứ Sáu) 

9.1. Buổi sáng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm;  

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu 

Quốc hội nêu. 

Thảo luận ở tổ về: Dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-

2025; dự kiến quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). 

 - Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Kinh tế - 

Ngân sách; Ban Văn hóa – Xã hội; Ban Pháp chế. 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính; Y tế; Tài nguyên và Môi 

trường. 

9.2. Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội nghe các Bộ trưởng: Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội trình bày các 

Tờ trình của Chính phủ và các Báo cáo thẩm tra về: Dự kiến kế hoạch cơ cấu lại 

nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2021-2025). 
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- Thành phần mời dự họp: 

+ Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Văn hóa – Xã hội. 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; 

Nội vụ; Cục Thống kê tỉnh. 

10. Ngày 30/10/2021 (thứ Bảy) 

10.1. Buổi sáng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội thảo luận trực tuyến về: Dự kiến kế hoạch cơ cấu lại 

nền kinh tế giai đoạn 2021-2025;  

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề Quốc hội nêu. 

- Thành phần mời dự họp:  

+ Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách; 

Văn hóa - Xã hội; Ban Pháp chế; Ban Dân tộc. 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công 

Thương; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

10.2. Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút 

- Nội dung: Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch sử dụng đất 

quốc gia thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2025;  

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số 

vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

 - Thành phần mời dự họp: 

 Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng. 

Các đại biểu tham dự các phiên họp (nếu có phát biểu), đề nghị ghi lại 

bằng văn bản chuyển cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để tổng hợp. 

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng thông báo đến các thành phần dự 

các phiên họp biết và phối hợp thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TĐ, PTĐ ĐBQH tỉnh (để b/c); 

- CVP, PCVP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT.. 

TL. TRƯỞNG ĐOÀN  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thuý Duyên 
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