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Số:          /TB-HĐND Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Dự kiến nội dung, Chương trình kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ) 

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

        

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ng ày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân;  

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về 

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022; 

Căn cứ  Công văn số 546/UBND -THNC , ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh 

về dự kiến nội dung trình kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh; Công văn số 

586/UBND -THNC, ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về thống nhất nội dung trình 

kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị 

liên tịch với lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của 

HĐND tỉnh và một số cơ quan liên quan. Sau khi thảo luận, thống nhất, Thường 

trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung, Chương trình kỳ họp thứ mười của Hội đồng 

nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể như sau: 

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

CÁO 

1. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

3. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân 

sách 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

4. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

5. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

6. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thanh tra, phòng chống tham 
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nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022. 

7. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và công tác bảo đảm an ninh trật 

tự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

8. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh. 

9. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các 

chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022.  

10. Báo cáo hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban 

HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022. 

11. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XVII. 

12. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giữa 

Thường trực HĐND với UBND tỉnh giải quyết những nội dung phát sinh giữa 

hai kỳ họp HĐND tỉnh. 

13. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực và các 

Ban HĐND tỉnh năm 2021. 

14. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh của các cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền. 

15. Thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia 

xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

16. Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ ba 

Quốc hội khóa XV. 

17. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

18. Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về công tác tòa án 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

19. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tình hình thi hành án dân 

sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

20. Các Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh: 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra về tình hình và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2022. 
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- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách trên 

địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- 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 bảy HĐND tỉnh khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành 

pháp luật và công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022.  

- Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình văn 

hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2022. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về công tác dân tộc và 

thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022. 

- Các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết.  

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

TRÌNH VÀ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT  

1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp 

tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh năm 2022. 

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

định nội dung chi và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn1.   

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

số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn2.  

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

định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp 

ngân sách ở địa phương năm 20223. 

5. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và 

mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn4.   

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

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về mức thu 

                                                 
1 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 870/TB-HĐND ngày 05/11/2021 
2 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 368/TB-HĐND ngày 29/4/2022 
3 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 109/TB-HĐND ngày 11/02/2022  
4 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 177/TB-HĐND ngày 04/3/2022 
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và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp giấy 

phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn5. 

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

điều chỉnh, bổ sung cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển các cụm công 

nghiệp tại Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, 

xét đến năm 20256.  

8. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ 

sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022, 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

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

danh mục dự án phải thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác theo đã 

quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được chuyển mục đích sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

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

định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 7.  

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

định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn8.  

12. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, 

hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 9.  

13. Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt 

tên đường, phố tại huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.   

14. Tờ trình của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, nội dung chi, mức chi hoạt động 

của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết 

172/2015/NQ-HĐND, ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh)10. 

15. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban 

hành Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

                                                 
5 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 327/TB-HĐND ngày 19/4/2022 
6 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 328/TB-HĐND ngày 19/4/2022 
7 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 326/TB-HĐND ngày 19/4/2022 
8 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 14/01/2022 
9 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 52/TB-HĐND ngày 20/01/2022 
10 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 135/TB-HĐND ngày 22/02/2022  
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Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của 

HĐND tỉnh) 11.   

16. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy 

định chính sách khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và thu hút 

người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị 

quyết số 111/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ, 

khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh 

Lạng Sơn) 12. 

17. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ 

các Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn13.  

18. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Trung ương và mức vốn đối 

ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn14. 

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

duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. 

20. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023. 

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

1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị: Các báo cáo từ số 10 đến số 

14 tại Mục I; tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh số 20 tại Mục II; Tờ trình của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh số 14 Mục II. 

2. UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chuyên môn có liên quan chuẩn bị: 

Các báo cáo từ số 01 đến số 09 tại Mục I; tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

nghị quyết của HĐND tỉnh từ số 01 đến số 13 và từ số 15 đến số 19 tại Mục II 

bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, hoàn thiện chậm nhất 15 ngày 

(chậm nhất ngày 20/6/2022) trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 

2022 của HĐND tỉnh, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và tài liệu liên 

quan gửi đến các Ban của HĐND tỉnh để thẩm tra theo luật định. 

3. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo 

chuẩn bị Thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây 

dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

                                                 
11 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 386/TB-HĐND ngày 07/5/2022 
12 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 385/TB-HĐND ngày 07/5/2022 
13 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 11/01/2022  
14 Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận tại Thông báo số 435/TB-HĐND ngày 20/5/2022  
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4. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị Báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 

ba Quốc hội khóa XV. 

5. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo về công tác 

kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

6. Chánh án Toà án nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo về công tác tòa án 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

7. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chuẩn bị báo cáo công tác thi hành 

án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

8. Trưởng các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị báo cáo thẩm tra trước kỳ 

họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh cụ thể:  

a) Ban Pháp chế chủ trì (Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Dân tộc phối hợp) thẩm tra:  

- Các báo cáo từ số 5 đến số 8 và từ số 17 đến số 19 tại Mục I. 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh từ số 14 đến số 17 tại mục II kèm 

theo tờ trình của UBND tỉnh và tờ trình của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh. 

b) Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì (Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Pháp chế, 

Ban Dân tộc phối hợp) thẩm tra: 

- Các báo cáo từ số 01 đến số 03 tại Mục I. 

- Các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh từ số 01 đến số 09 tại mục II 

kèm theo tờ trình của UBND tỉnh. 

c) Ban Văn hoá - Xã hội chủ trì (Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Dân tộc phối hợp) thẩm tra:  

- Báo cáo số 4 tại Mục I. 

- Các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh từ số 10 đến số 13 tại Mục II 

kèm theo tờ trình của UBND tỉnh.  

d) Ban Dân tộc chủ trì (Ban Pháp chế, Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Kinh tế 

- Ngân sách phối hợp) thẩm tra:   

- Báo cáo số 9 tại Mục I. 

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh từ số 18 đến số 19 tại Mục II kèm 

theo tờ trình của UBND tỉnh.  

9. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc và phối hợp việc thực hiện nhiệm 

vụ chuẩn bị kỳ họp thứ mười năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh. 

10. Số liệu báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười năm 2022 Hội đồng nhân 

dân tỉnh: Lấy số liệu từ 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, ước đánh giá tình hình 
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thực hiện 6 tháng đầu năm; Số liệu báo cáo của các ngành Tư pháp thống nhất 

lấy theo Công văn số 330/HĐND-VP ngày 07/6/2019 của Văn phòng HĐND về 

thống nhất số liệu báo cáo trình kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh.  

11. Tài liệu kỳ họp: Chậm nhất 07 ngày (chậm nhất ngày 29/6/2022) 

trước ngày khai mạc kỳ họp thứ mười năm 2022, UBND tỉnh và các cơ quan 

liên quan chuyển tài liệu kỳ họp đến Thường trực HĐND tỉnh (thông qua Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh) 160 bộ bằng bản giấy 

đối với văn bản Mật; 30 bộ bằng bản giấy và bản mềm (file điện tử) đối với các 

văn bản thường, để gửi trước cho đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu theo quy 

định.  

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP 

Thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (cả phiên trù 

bị) vào ngày 6, 7, 8 tháng 7 năm 2022./.    
 

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, Cục THADS tỉnh;                                                       
- CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh;                                                                   

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

- C,PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Các phòng CM, Website VP;                                         

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Đoàn Thị Hậu                    
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