
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:         /BB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày   09  tháng 12 năm 2021 

 

BIÊN BẢN 

Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

(Từ ngày 08/12/2021 đến ngày 09/12/2021) 
 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến 

hành kỳ họp thứ bảy vào hồi 7 giờ 30 phút (phiên khai mạc vào hồi 8 giờ 00 

phút), ngày 08 tháng 12 năm 2021 tại Hội trường Hội đồng nhân dân - Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn.  

1. Đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII: 

- Tổng số đại biểu: 55 đại biểu HĐND tỉnh. 

- Đại biểu vắng mặt: 01 đại biểu: Bà Lâm Thị Phương Thanh (có lý do). 

2. Đại biểu mời: 

- Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó vụ trưởng Vụ địa Phương I, Văn phòng 

Trung ương Đảng. 

- Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng, Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức 

Trung ương. 

- Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Vụ trưởng, Vụ Địa phương II, Ủy ban Kiểm 

tra Trung ương. 

- Ông Nguyễn Văn Long, Chuyên viên cao cấp Vụ Địa phương I, Ban Nội 

chính Trung ương.     

- Bà Đoàn Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Ông Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Các ông, bà Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn; các Ủy viên 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo: Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn 

phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hội 

Cựu chiến binh tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; các 

cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Báo Đại biểu nhân dân, Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Báo Nhân dân thường trú tại Lạng 

Sơn, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam 

thường trú tại Lạng Sơn, Báo Tài nguyên và Môi trường thường trú tại Lạng 

Sơn; đại diện cử tri 11 huyện, thành phố. 
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3. Chủ tọa, Thư ký kỳ họp: 

- Chủ tọa kỳ họp: 

+ Bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

+ Ông Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

- Thư ký kỳ họp: 

+ Bà Hoàng Thúy Duyên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

+ Ông Vương Lê Hoàng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

 

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI KỲ HỌP 

THỨ BẢY HĐND TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

 

A. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 08/12/2021 

I- Buổi sáng, làm việc tại Hội trường 

Từ 7 giờ 30 phút, họp phiên trù bị: (Bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Ông Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành). 

- Có mặt: 54/55 đại biểu HĐND tỉnh. 

- Đại biểu vắng mặt: 01 đại biểu (có lý do): Bà Lâm Thị Phương Thanh - 

Tổ đại biểu thành phố Lạng Sơn. 

Từ 8 giờ 00 phút, Phiên họp chính thức (Ông Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy 

viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành) 

1. Bà Hoàng Thúy Duyên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

điều hành (Chào cờ, cử Quốc ca; mời Chủ toạ, Thư ký kỳ họp lên làm việc).  

2. Ông Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Giới thiệu 

đại biểu. 

3. Bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.   

4. Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc Báo 

cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. 

5.  Ông Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh đọc Thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 

6. Ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh đọc Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 
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7. Ông Hoàng Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đọc 

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 

năm 2022. 

8. Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đọc Báo 

cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử 

tri của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021-2026.  

9. Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 

đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp HĐND tỉnh:  

Nội dung tập trung cụ thể sau: (1) Những thuận lợi, khó khăn của tỉnh 

trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 

trong năm 2021; (2) Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực 

phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong 

tỉnh; (3) Ghi nhận những thành tích, kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong 

năm 2021; (4) Những hạn chế, khó khăn trong hoạt động của HĐND tỉnh cần 

khắc phục; (5) Các nội dung chỉ đạo cơ quan của HĐND, UBND các vị Đại biểu 

HĐND tỉnh cần tập trung nghiên cứu, thực hiện cụ thể:  

- Quán triệt những mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội; đảm bảo QPAN năm 2022 tại Hội Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 

vừa thông qua. Trong đó cần tập trung vào 04 định hướng phát triển KTXH lớn 

của tỉnh, đã được khẳng định rõ trong Chương trình hành động số 23-CTr/TU 

của Ban Chấp hành Tỉnh ủy.  

- Tăng cường các hoạt động giám sát chuyên đề; lựa chọn các nội dung 

giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; tập trung vào những 

vấn đề dư luận, cử tri đặc biệt quan tâm như: công tác quy hoạch, quản lý đất 

đai, tài chính, tài sản công; quản lý, thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư; 

công tác giải phóng mặt bằng, thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư... để kịp thời phát 

hiện những vướng mắc, hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, điều hành, giúp 

UBND tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh theo hướng tích cực, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ tốt hơn người 

dân và doanh nghiệp. 

- HĐND cần chủ động trong các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, bám sát 

các quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn của địa phương, tâm tư, nguyên 

vọng của nhân dân để nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành các Nghị 

quyết của HĐND tỉnh. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc tổ chức triển khai 

thực hiện các nghị quyết đã được ban hành. Rà soát những nghị quyết, văn bản 

đã ban hành nhưng chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn, cần phải bổ sung, điều 

chỉnh. 

- Mỗi Đại biểu HĐND tỉnh, mỗi Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND 

tỉnh cần tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả công tác của mình 

trước cử tri và nhân dân, trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.  
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- Tại kỳ họp này, đề nghị các vị Đại biểu cần đánh giá, phân tích chính 

xác tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân từ đó đề xuất các 

giải pháp để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội. Ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đơn vị, 

địa phương cần tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết đã được HĐND 

tỉnh thông qua, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu, kế 

hoạch năm 2022 đã đề ra, tạo tiền đề và động lực thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 -2025. 

 (Nghỉ giải lao 15 phút). 

8. Ông Vũ Hoàng Quý, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, thay mặt UBND tỉnh thuyết trình: 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn. 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu 

giữa ngân sách các cấp năm 2022. 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự 

toán ngân sách địa phương năm 2022. 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. 

9. Ông Hoàng Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đọc 

các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: 

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn.     

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 

2022 tỉnh Lạng Sơn. 

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản 

thu giữa ngân sách các cấp năm 2022. 

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. 

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ 

dự toán ngân sách địa phương năm 2022. 
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- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. 

10. Ông Bùi Văn Côi, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường, thay mặt UBND tỉnh thuyết trình: 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án phải 

thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; danh mục 

dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các 

mục đích khác năm 2022 theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất 

đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng 

giá đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2024 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-

HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

11. Bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ thay mặt UBND tỉnh thuyết trình: Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

12. Ông Vũ Hoàng Quý, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, thay mặt UBND tỉnh thuyết trình: 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng một số khoản phí thẩm định thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

(Kết thúc phiên làm việc buổi sáng) 

II- Buổi chiều, từ 14 giờ 00’ đến 16 giờ 30’: Tiếp tục làm việc tại Hội 

trường (ông Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành). 

- Có mặt: 54/55 đại biểu HĐND tỉnh. 

- Đại biểu vắng mặt: 01 đại biểu (có lý do): Bà Lâm Thị Phương Thanh - 

Tổ đại biểu thành phố Lạng Sơn. 

13. Bà Linh Thị Hiền, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

đọc các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: 

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án 

phải thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; danh 

mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào 

các mục đích khác năm 2022 theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật 

Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng 

giá đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2024 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-

HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng một số khoản phí thẩm định thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

14. Ông Nguyễn Phúc Hà, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, thay mặt UBND tỉnh thuyết trình: Dự thảo nghị quyết của 

HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của 

HĐND tỉnh về định hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn, khối phố trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

15. Bà Hoàng Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở 

Nội vụ, thay mặt UBND tỉnh thuyết trình:   

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thưởng đối với tập 

thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, 

quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển 

thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030.  

16. Bà Hoàng Thị Kim Vân, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đọc 

các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: 

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 

112/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về định hướng nội dung 

hương ước, quy ước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh.   

- Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thưởng đối với tập 

thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, 

quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.   

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chương trình phát triển 

thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030.   

17. Ông Nguyễn Thế Toàn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc 

Sở Y tế, thay mặt UBND tỉnh thuyết trình: Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

18. Ông Phạm Đức Huân, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, thay mặt UBND tỉnh thuyết trình: Dự thảo nghị quyết 
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của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 

19. Ông Vy Quang Dũng, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh 

đọc các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh:  

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách dân số 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã 

hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

20. Ông Lý Việt Hưng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT, thay mặt UBND tỉnh thuyết trình:  

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua mức giá sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021.  

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp phí bình 

tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

21. Ông Hoàng Quy, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đọc các báo 

cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh: 

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua mức giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp phí bình 

tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(Kỳ họp nghỉ giải lao 15 phút) 

22. Bà Hoàng Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở 

Nội vụ, thay mặt UBND tỉnh thuyết trình:   

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, giải thể, đổi tên 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

23. Ông Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên 

UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, thay mặt UBND tỉnh thuyết trình: Dự thảo 

nghị quyết của HĐND tỉnh về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường 

trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

24. Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đọc báo 

cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh: 

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập, giải thể, đổi tên 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 
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- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

- Về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định diện tích nhà ở tối thiểu 

để được đăng ký thường trú đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

25. Ông Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt 

Thường trực HĐND tỉnh thuyết trình:  

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Kế hoạch tổ chức 

các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVII. 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên 

đề của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật 

trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

26. Ông Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt 

Chủ toạ kỳ họp gợi ý thảo luận. 

(Kết thúc phiên làm việc buổi chiều) 

III- Buổi tối, từ 19 giờ 00’ đến 22 giờ 00’:  

Từ 19 giờ 00’ đến 21 giờ 00’: Thảo luận tại các tổ (Tổ trưởng các tổ 

thảo luận điều hành). 

Từ 21 giờ 00’ đến 22 giờ 00’: Phản ánh kết quả thảo luận tổ tại phòng 

họp tầng 4, UBND tỉnh. 

a) Thành phần: Chủ toạ kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch và các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban, Phó 

Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh, Tổ trưởng các tổ thảo luận, Thư ký kỳ 

họp; các Ủy viên UBND tỉnh (UBND tỉnh mời); Chánh Văn phòng, đại diện Phó 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh (Chủ 
tọa kỳ họp điều hành). 

b) Các Tổ trưởng báo cáo tình hình thảo luận tại Tổ. Bà Đoàn Thị Hậu, 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến thảo 

luận tại các Tổ và một số nội dung chính đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ 

và chỉ đạo trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

c) Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến thảo luận và giao nhiệm vụ 

cho lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan xem xét, chuẩn bị nội dung giải trình 

và trả lời chất vấn tại phiên làm việc buổi chiều ngày 09/12/2021. 

d) Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận lựa chọn: 05 nội dung thảo luận, giải 

trình để UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành giải trình làm rõ trực tiếp tại kỳ 

họp (nội dung chất vấn thuộc trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 

Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn). 

(Kết thúc phiên làm việc buổi tối). 
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B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 09/12/2021 

I- Buổi sáng, từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’: Dự Hội nghị trực tuyến cán 

bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định Trung ương về công tác 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các đại biểu HĐND tỉnh không dự Hội nghị nghỉ. 

II- Từ 13 giờ 30’ Làm việc tại Hội trường: Chất vấn, trả lời chất vấn 

(Đ/c Đoàn Thị Hậu, Ủy viên BTV TU, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành) (Truyền 

hình trực tiếp). 

- Có mặt: 54/55 đại biểu HĐND tỉnh. 

- Đại biểu vắng mặt: 01 đại biểu (có lý do): Bà Lâm Thị Phương Thanh - 
Tổ đại biểu thành phố Lạng Sơn 

27. Bà Hoàng Thúy Duyên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh đọc Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các Tổ. 

28. Bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh điều hành: Thủ trưởng cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, cơ quan hữu 

quan báo cáo trả lời chất vấn các nội dung của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ 

họp, cụ thể:  

(1) Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng  Đăng - Lạng Sơn báo cáo làm rõ 02 nội dung chất vấn: 

- Tham mưu và đề xuất đối với nhiệm vụ được UBND tỉnh giao (nghiên 

cứu, đề xuất xây dựng các chính sách mới để phát triển kinh tế cửa khẩu tại Kế 

hoạch số 112/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh); trong đó có cơ chế 

chính sách, giải pháp phù hợp, hiệu quả, sát với nhu cầu để khuyến khích, thu hút 

các nhà đầu tư quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng hạ tầng, dịch vụ vận tải cho 

khu vực cửa khẩu kết quả thực hiện, nhất là để kịp thời tháo gỡ những khó khăn 

vướng mắc hiện nay (tình trạng quá tải, ùn ứ hàng hóa xuất nhập khẩu), nâng cao 

năng lực thông quan, cải thiện thu hút đầu tư, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu và 

các khu chức năng trong giai đoạn 2021-2025 (chất vấn của đại biểu Linh Thị 

Hiền, Tổ đại biểu huyện Văn Lãng). 

- Trách nhiệm trong việc để xảy ra bùng phát dịch bệnh tại khu vực cửa 

khẩu. Giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh tại các khu cửa khẩu trong thời gian tới. Giải pháp khắc phục tình trạng ách 

tắc hàng hóa tại  khu vực các cửa khẩu hiện nay (chất vấn của đại biểu Thích 

Bản Chung, Tổ đại biểu thành phố Lạng Sơn). 

(2) Ông Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo 

cáo làm rõ 03 nội dung chất vấn và 01 nội dung giải trình: 

- Những kiến nghị, đề xuất với các sở, ban, ngành về phát triển trang 

thông tin điện tử thuộc lĩnh vực của ngành trong thời gian tới để góp phần phục 

vụ cửa hàng số, chuyển đổi số (chất vấn của đại biểu Linh Thị Hiền, Tổ đại 
biểu huyện Văn Lãng) 
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- Giải pháp để kịp thời, nhanh chóng nâng cao nhận thức về chuyển đổi 

số, xã hội số cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa và các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh; xác định giải pháp quan trọng để tham mưu cho UBND tỉnh thực 

hiện chuyển đổi số trong thời gian tới (chất vấn của đại biểu Trần Thị Sơn 

Thùy, Tổ đại biểu huyện Bắc Sơn). 

- Giải pháp để tiếp tục tham mưu cho tỉnh nhằm duy trì, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống cửa hàng số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh 
(chất vấn của đại biểu Lâm Văn Viên, Tổ đại biểu huyện Lộc Bình). 

- Giải pháp để đảm bảo các thôn, bản có sáng điện thoại; đảm bảo chất 

lượng đường truyền, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận thông tin. (chất vấn của 
đại biểu Lộc Minh Hiệp, Tổ đại biểu Thành phố Lạng Sơn). 

- Giải trình làm rõ nội dung đại biểu HĐND tỉnh quan tâm tại kỳ họp: 

Những giải pháp để thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số theo tinh thần 

Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển 
đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

(3) Ông Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế báo cáo làm rõ 02 nội dung 

chất vấn: 

- Nguyên nhân và dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh, khả năng đáp ứng 

về phòng trị bệnh trong thời gian tới; giải pháp sớm đưa tỉnh về trạng thái bình 

thường mới (chất vấn của đại biểu Hoàng Văn Tài, Tổ đại biểu huyện Đình 
Lập). 

- Nguyên nhân chậm giải ngân nguồn vốn Dự án “”Hệ thống quản trị ứng 

dụng công nghệ thông tin bệnh viện thông minh (giai đoạn II) cho Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Lạng Sơn”; giải pháp thực hiện giai đoạn II của Dự án trong thời gian 

tới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. (chất vấn của đại 
biểu Hoàng Văn Tài, Tổ đại biểu huyện Đình Lập). 

(4) Ông Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo làm rõ 03 nội 

dung chất vấn: 

- Phân tích làm rõ nguyên nhân và giải pháp quyết liệt để xử lý hiểu quả 

hơn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là dịp Tết nguyên đán Nhâm 

Dần 2022 sắp tới. (chất vấn của đại biểu Nông Bích Thuận, Tổ đại biểu Thành 

phố Lạng Sơn). 

- Làm rõ nguyên nhân phát sinh nhóm tội phạm về đánh bạc và cần có 

những giải pháp căn cơ gì để hạn chế loại tội phạm này. (chất vấn của đại biểu 

Vương Lê Hoàng, Tổ đại biểu huyện Tràng Định). 

- Nguyên nhân, giải pháp, đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp 

với các cấp, các ngành trong đấu tranh ngăn chặn tình trạng số người nghiện ma túy 

tăng và việc sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện diễn biến phức 

tạp. (chất vấn của đại biểu Vương Lê Hoàng, Tổ đại biểu huyện Tràng Định). 
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- Đề xuất giải pháp để kiểm soát, hạn chế tình hình tội phạm nói chung, 

tội phạm ma túy nói riêng trên địa bàn tỉnh (chất vấn của đại biểu Vy Quang 

Dũng, Tổ đại biểu huyện Cao Lộc). 

(5) Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

báo cáo làm rõ 02 nội dung chất vấn và 01 nội dung giải trình: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp cụ thể để khắc phục đối với 

các xã không duy trì được tiêu chí số 13 trong chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới. Giải pháp khắc phục đối với các Hợp tác xã đang hoạt 

động hình thức, cầm chừng và hoạt động không đúng Luật HTX năm 2012; giải 

pháp cụ thể đối với các HTX ngừng hoạt động từ lâu nhưng chưa giải thể được. 
(chất vấn của đại biểu Lộc Minh Hiệp, Tổ đại biểu Thành phố Lạng Sơn).  

- Tham mưu cho UBND tỉnh nhũng giải pháp để quản lý, bảo tồn và phát 

triển những rừng thông (nhất là khu vực đập Nà Tâm, khu vực du lịch quốc gia 

Mẫu Sơn) để phát triển du lịch cũng như tạo cảnh quan cho tỉnh trong thời gian 

tới. (chất vấn của đại biểu Thích Bản Chung, Tổ đại biểu thành phố Lạng Sơn) 

- Giải trình làm rõ nội dung đại biểu HĐND tỉnh quan tâm tại kỳ họp: 

Giải pháp để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

(6) Ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công thương báo cáo làm rõ nội 

dung chất vấn: Giải pháp trong thời gian tới tham mưu cho UBND tỉnh để đảm 

bảo điện lưới đủ cho 65 thôn, bản có điện một phần và 18 thôn, bản trắng chưa 

có điện lưới để nhân dân ổn định sản xuất, lao động và học tập, tiếp cận các 

thông tin. (chất vấn của đại biểu Lộc Minh Hiệp, Tổ đại biểu Thành phố Lạng 
Sơn).  

(7) Ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

báo cáo làm rõ nội dung chất vấn: Cơ sở để tính số người đã được giải quyết 

việc làm mới, những công việc làm mới nào là chủ yếu; giải pháp để giảm thiểu 

số người thất nghiệp và mất việc làm, góp phần ổn định cuộc sống của người lao 

động, hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu kép vừa chống dịch-vừa phát triển kinh tế 

của tỉnh. (chất vấn của đại biểu Vy Quang Dũng, Tổ đại biểu huyện Cao Lộc). 

(8) Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo làm rõ nội 

dung chất vấn về giải pháp quan trọng để thực hiện tốt hơn công tác hòa giải tại 

cơ sở trong thời gian tới, góp phần giảm thiểu tình trạng đơn thư kiện phát sinh 

từ cơ sở (chất vấn của đại biểu Hoàng Văn Hồng, Tổ đại biểu huyện Bắc Sơn). 

(9) Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo 

làm rõ 02 nội dung chất vấn: 

- Giải pháp để công tác dạy và học bảo đảm chất lượng, hoàn thành 

chương trình, kế hoạch năm học đề ra trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch 

bệnh (chất vấn của đại biểu Hoàng Quy, Tổ đại biểu huyện Cao Lộc). 

- Giải pháp căn cơ để quản lý, giáo dục học sinh khi tham gia giao thông 

sử dụng xe đạp điện, xe máy, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. 

chất vấn của đại biểu Vương Lê Hoàng, Tổ đại biểu huyện Tràng Định) 
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 (Có các Báo cáo trả lời của các cơ quan chuyên môn kèm theo). 

29. Chủ toạ kỳ họp điều hành giải trình làm rõ một số nội dung vấn đề của 

đại biểu HĐND tỉnh quan tâm tại kỳ họp, cụ thể: 

- Ông Nguyễn Quốc Toàn, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo giải trình làm 

rõ đối với nội dung: Giải pháp tăng thu ngân sách, công tác quản lý thu hồi thuế, 

nợ đọng; nguyên nhân thu nội địa đạt thấp hơn năm 2020; giải pháp để tăng thu 

nội địa trong thời gian tới. 

- Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo giải trình làm rõ đối 

với nội dung: Các giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu.  

- Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ một số vấn đề 

về kinh tế - xã hội của tỉnh và trả lời, tiếp thu một số nội dung mà đại biểu quan 

tâm, gồm có 3 nhóm vấn đề: 

+ Nội dung giải trình làm rõ: Giải pháp đột phá về thu hút nguồn vốn đầu 

tư ngoài ngân sách, trong đó quan tâm giải pháp đột phá về cơ chế trong giải 

phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh 

(gồm 04 giải pháp căn cơ): (1) Làm tốt công tác quy hoạch: quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch tỉnh; (2) Làm tốt công tác 

giải phóng mặt bằng; (3) Đẩy mạnh các khu, cụm công nghiệp; (4) Đẩy mạnh 

cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, thái độ tiếp cận của cán bộ, công 

chức, đồng hành với doanh nghiệp. 

+ Tình hình chung về phát triển kinh tế- xã hội: hoàn thành mục tiêu kép 

(tăng trưởng kinh tế đạt 6,67%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, dự ước 

khoảng 3%); dịch bệnh trong tầm kiểm soát, được khống chế tốt (về số ca mắc 

đứng thứ 54/63 tỉnh, thành phố; đứng thứ 8/15 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc). 

 + Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (khoảng 15.991,1 

tỷ đồng): Danh mục dự án cụ thể theo từng năm; các nội dung chi; lộ trình thực 

hiện... Phân bổ nguồn vốn theo nguyên tắc quy định của Trung ương và theo thứ 

tự ưu tiên đầu tư (trả nợ, nguồn vốn đối ứng các dự án, khởi công mới). 

+ Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Số ca F0 là chủ yếu là lái xe 

đường dài, công nhân ở các tỉnh trở về địa phương; tiếp tục thực hiện thích ứng 

an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Hiện nay, tỉnh ta vẫn đang 

trong điều kiện bình thường mới (Tổng cộng có 500 ca F0 mới phát sinh; không 

có bệnh nhân nặng). Các giải pháp căng cơ: Thực hiện tốt khuyến cáo “5K” của 

Bộ y tế; Tiêm vắc xin đến đối tượng chưa tiêm, chốn tiêm, tiếp tục tiêm đới với 

trẻ em; thuốc để điều trị bệnh. 

 (Có 02/05 nội dung giải trình đã được Sở Thông tin và Truyền thông; Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời cùng với nội dung chất vấn tại Hội 
trường; Có các Báo cáo trả lời của các cơ quan chuyên môn kèm theo). 

* Chủ tọa kỳ họp kết luận các nội dung chất vấn và giải trình làm rõ tại 

kỳ họp: Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao phần phát biểu làm rõ của lãnh đạo UBND  

tỉnh; tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ngành đã nghiêm túc tiếp thu, 

làm rõ các nội dung chất vấn và những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan 
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tâm. Đề nghị các sở, ngành triển khai thực hiện những vấn đề HĐND tỉnh yêu 

cầu; các đại biểu HĐND tỉnh giám sát các nội dung; Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh chuyển các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đến các đơn 

vị, cơ quan chuyên môn; các đơn vị, cơ quan trả lời các nội dung chất vấn gửi 

đến các đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh) trước ngày 20/12/2021. 

30. Công tác nhân sự: (Bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên BTV TU, Chủ tịch 
HĐND tỉnh điều hành) 

- Ông Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đọc Tờ trình 

của Thường trực HĐND tỉnh về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh 

Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Lâm Thị Phương Thanh. 

Các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết công khai bằng hình thức 

giơ tay: 100% đại biểu có mặt nhất trí (54/54/55 đại biểu). 

- Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thôi 

làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

đối với bà Lâm Thị Phương Thanh. 

Các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết công khai bằng hình thức 

giơ tay: 100% đại biểu có mặt nhất trí (54/54/55 đại biểu). 

 (Nghỉ giải lao 10 phút) 

31. Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết (Ông Đinh Hữu 
Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành). 

(1). Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. 

(2). Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh 

Lạng Sơn. 

(3). Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn. 

(4). Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa 

ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa 

ngân sách các cấp năm 2022. 

(5). Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. 

(6). Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán 

ngân sách địa phương năm 2022. 

(7). Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.  

(8). Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án 

phải thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; danh 

mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào 
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các mục đích khác năm 2022 theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật 

Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(9). Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng 

giá đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2024 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-

HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh.  

(10). Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 112/2013/NQ-

HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về định hướng nội dung hương ước, quy 

ước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(11). Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chương trình phát triển thanh 

niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030.  

(12). Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách dân số trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(13). Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

(14). Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong 

các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

(15). Nghị quyết của HĐND tỉnh về diện tích nhà ở tối thiểu để được 

đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

(16). Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(17). Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí thẩm định thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

(18). Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn.  

(19). Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thưởng đối với tập thể, cá 

nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(20). Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, 

mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

(21). Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021.  
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(22). Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp phí bình tuyển, 

công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm 

nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 (23). Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các 

kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022. 

(24). Nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 

của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật 

trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thư ký trình Kỳ họp từng Nghị quyết để Kỳ họp thông qua. 100% đại 

biểu HĐND tỉnh có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua lần lượt 24/24 nghị 

quyết trên.   

32. Từ 18 giờ 00 phút đến 18 giờ 15 phút, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến 

hành bế mạc kỳ họp: 

- Bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh, Chủ tọa phát biểu bế mạc kỳ họp. 

- Chào cờ, cử Quốc ca.  

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 kết thúc kỳ họp 

thứ bảy vào hồi 18 giờ 15 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2021./. 

 

THƯ KÝ KỲ HỌP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 

CHỦ TỌA KỲ HỌP 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

Đoàn Thị Hậu 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

- Chính phủ;                                   Báo cáo 

- Thường trực Tỉnh ủy;              

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- C,PVP; các Phòng CM thuộc  

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: Văn thư, HSKH. 
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