HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 163 /GM-HĐND

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI HỌP
Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ
chức phiên họp tháng 3/2022 để triển khai một số nội dung cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, chuyên viên
phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh (dự và đưa
tin).
2. Nội dung:
2.1. Dự thảo Hướng dẫn chấm điểm và đánh giá hoạt động hằng năm đối với
các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ
2021-2026.
2.2. Báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề).
2.3. Dự thảo Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch của Thường
trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND
ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh phê chuẩn đề án phát triển giao thông nông thôn
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.
2.4. Cho ý kiến về giảm trừ từ dự toán ngân sách cấp chi phí tiền lương đã
được kết cấu trong giá dịch vụ y tế 9 tháng đầu năm 2021; Phương án phân bổ và
giao bổ sung dự toán năm 2022.
2.5. Báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ một số dự án đầu tư ngoài Ngân sách
của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
2.6. Dự thảo văn bản của Thường trực HĐND tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung hoặc
ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân
cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
2.7. Cho ý kiến về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy
định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các
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ngành, các cấp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2.8. Xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về việc giám sát thường xuyên tình
hình triển khai, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.
3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 03/3/2022.
4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh (tầng 3).
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí trong
thành phần đến dự họp đầy đủ./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời họp;
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