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THÔNG BÁO 

Dự kiến nội dung kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề)  

của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 
 

Thực hiện 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; Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

Sau khi thống nhất với Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Thường trực 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp 

thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 

2021-2026 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. KỲ HỌP SẼ NGHE, NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH 

VÀ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT  

1. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông 

tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển 

đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

2. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên 

dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc. 

3. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái 

định cư thành phố Lạng Sơn. 

4. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư Khu liên hợp thể thao thành phố Lạng Sơn (Hạng mục: 

Sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng).  
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5. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Lạng 

Sơn (phòng học + ký túc xá). 

6. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối khu 

công nghiệp Hữu Lũng, ĐT.245 với QL31 - Cảng Mỹ An (tỉnh Bắc Giang). 

7. Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, 

huyện Đình Lập.   

8. Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư dự án Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn.  

9. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn 

qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia. 

10. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp 

Hữu Lũng. 

11. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 

về chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến 

Km18), tỉnh Lạng Sơn. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP  

1. Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo trình tự theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm trình tự, thủ tục theo 

quy định pháp luật và gửi đến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để thẩm tra 

theo luật định. 

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giúp 

Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc và phối hợp 

việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh.  
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4. Tài liệu kỳ họp: Chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp 

thứ sáu (trước ngày 22/11/2021) gửi 30 bản giấy và bản mềm (file điện tử) để 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gửi trước cho đại biểu HĐND tỉnh 

nghiên cứu theo quy định. 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP 

Thời gian tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong buổi sáng, ngày 

25/11/2021./.    

Nơi nhận:                                                                               
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;                                                                
- Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;                                            
- Đại biểu HĐND tỉnh;                                          

- VKSND, TAND tỉnh;                                                       
- CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh;                                                                   

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;                                                    
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;                             

- C,PVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Các phòng CM, Website VP;                                         

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 

   Đinh Hữu Học                    
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