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Số:         /BB-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 7 năm 2022 

 

BIÊN BẢN 

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

khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

(Từ ngày 06/7/2022 đến ngày 07/7/2022) 
 

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

hành kỳ họp thứ mười vào hồi 07 giờ 15 phút (phiên khai mạc vào hồi 07 giờ 30 

phút), ngày 06 tháng 7 năm 2022 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 HĐND tỉnh: 54 đại biểu. 

- Tổng số đại biểu dự kỳ họp từ ngày 06/7/2022 đến ngày 07/7/2022: 52 

đại biểu HĐND tỉnh. 

- Đại biểu vắng mặt: Tại kỳ họp vắng 02 đại biểu, có lý do: Ông Vương 

Lê Hoàng (Tổ Đại biểu huyện Tràng Định ), Ông Vy Quang Dũng (Tổ Đại biểu 

huyện Cao Lộc). 

2. Đại biểu mời: 

- Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng 

Kiểm toán nhà nước, Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn. 

- Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy Lạng Sơn. 

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

chính Trung ương. 

- 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, lãnh đạo HĐND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo: Công an 

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 UBND tỉnh, Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 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 
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Sơn, Báo Tài nguyên và Môi trường thường trú tại Lạng Sơn; đại diện cử tri 11 

huyện, thành phố. 

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 Hoàng Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh. 

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI KỲ HỌP 

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

I. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 06/7/2022 

* Buổi sáng, làm việc tại Hội trường 

* Từ 07 giờ 15 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). 

* Từ 07 giờ 30 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 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. 

5. 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 trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

6. Bà Đoàn Thị Loan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đọc Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế 
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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. 

7. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp HĐND tỉnh:  

Nội dung tập trung về các vấn đề sau: (1) Ghi nhận những thành tích, kết 

quả đã đạt được của các cấp, các ngành trong 6 tháng đầu năm 2022. (2) Kết quả 

đạt được, những hạn chế, khó khăn trong hoạt động của HĐND tỉnh cần khắc 

phục. (3) Các nội dung chỉ đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần tập trung nghiên 

cứu, khắc phục, cụ thể:  

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các nhiệm 

vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tập trung tổ chức thực hiện tốt 

các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch vừa được Ban chấp hành, Ban 

Thường vụ thông qua và các nghị quyết, quyết định của HĐND và UBND; tiếp 

tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trên tất cả các lĩnh 

vực. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo rà soát tổng thể các nghị quyết của HĐND tỉnh 

về cơ chế, chính sách để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bãi bỏ các 

nghị quyết theo thẩm quyền; kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách đảm bảo 

đầy đủ, đồng bộ, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, ưu tiên các lĩnh 

vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính lan tỏa, tạo sự đột phá về kinh tế - 

xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chủ động, 

tập trung về nguồn lực tổ chức triển khai hiệu quả trong cả nhiệm kỳ. 

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu 

HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả 

hoạt động; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản 

ánh trung thực ý kiến của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo của công dân, động viên Nhân dân thực hiện tốt các chủ 

trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chính sách của tỉnh. 

Ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh, các cấp, 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.  

8. Ông Nông Lương Chấn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ 

Việt Nam tỉnh đọc thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác 

tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022. 

9. Ông Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đọc báo 

cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động giám sát năm 2021 của 

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

10. 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 
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hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. 

11. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

thay mặt UBND tỉnh thuyết trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn.  

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

Tài chính, thay mặt UBND tỉnh thuyết trình: Dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc dự kiến phân bổ ngân sách nhà nước thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc dự kiến phân bổ ngân 

sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022. 

13. Ông Nguyễn Quốc Toàn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính 

thay mặt UBND tỉnh thuyết trình 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 2022.  

14. Ông Nguyễn Đình Đại, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc 

Sở Công Thương thay mặt UBND tỉnh thuyết trình 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 2025.  

15. 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 quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Về dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025; Về dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về việc phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Về 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 2022; Về 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 2025. 

16. 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 nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương và tỷ lệ 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 Sơn; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về mức thu 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 Sơn. 

17. 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 điều chỉnh bổ sung Danh mục các 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; Dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh hủy bỏ Danh mục các dự án phải thu hồi đất; Danh mục dự án 

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

đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

18. 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 ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ 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 Sơn; Về 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 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 Sơn; Về dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh bổ sung Danh mục các 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; Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh hủy bỏ Danh mục các dự án phải 

thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 * Buổi chiều, từ 14 giờ 00’ đến 17 giờ 00’: Tiếp tục làm việc tại Hội 

trường, thảo luận tại các tổ (ông Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh điều hành). 

19. Ông Hoàng Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo, thay mặt UBND tỉnh thuyết trình: 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; 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 Sơn; Dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự 
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các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

 20. 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 về việc đặt tên đường, phố tại huyện Cao Lộc và thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

21. 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 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; Về 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 

Sơn; Về 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; Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

việc đặt tên đường, phố tại huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn.  

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 

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

khi từ trần; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách khuyến 

khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và thu hút 

người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn. 

23. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

thay mặt UBND tỉnh thuyết trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ các 

Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn.  

24. Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đọc các 

báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Về dự thảo Nghị quyết của 

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

viên chức khi từ trần; Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy 

định chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo 

sau đại học và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh 

Lạng Sơn; Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

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

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thay mặt UBND tỉnh thuyết trình: Dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh 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 xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 
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2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua 

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

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

Sơn; Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. 

27. 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 

Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Lạng Sơn năm 2023. 

28. Chủ toạ kỳ họp gợi ý thảo luận (Ông Đinh Hữu Học, TUV, Phó Chủ 

tịch HĐND tỉnh).   

29. Từ 15 giờ 30’ đến 17 giờ 00’: Thảo luận tại các tổ (Tổ trưởng các tổ 

thảo luận điều hành). 

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 07/7/2022 

* Buổi sáng: 

30. Từ 07 giờ 30’ đến 09 giờ 00’: Tiếp tục thảo luận tại các tổ (Tổ 

trưởng các tổ thảo luận điều hành). 

31. Từ 09 giờ 30’ đến 11 giờ 30’: Phản ánh kết quả thảo luận tổ tại phòng 

họp tầng 4, UBND tỉnh (Chủ tọa kỳ họp điều hành). 

a) Thành phần:  

Chủ toạ kỳ họp, 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, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng phòng Công tác HĐND.  

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 

05 nội dung 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 07/7/2022. 

d) Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận lựa chọn: 13 nội dung chất vấn và 05 nội 

dung giải trình làm rõ trực tiếp tại kỳ họp, được các đồng chí Giám đốc các sở, 
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ban, ngành giải trình làm rõ (Ban Quản lý Khu cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, 

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y 

tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh) và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 

báo cáo làm rõ trực tiếp tại kỳ họp hai vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri 

quan tâm (Công tác bồi thường, tái định cư và Chương trình xây dựng nông 

thôn mới trong thời gian tới). 

* Buổi chiều, từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 40’: 

* Từ 13 giờ 30’ Làm việc tại Hội trường: Phản ánh kết quả thảo luận tổ, 

chất vấn và trả lời chất vấn; giải trình (bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành). 

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

tỉnh- Thư ký kỳ họp trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các tổ. 

33. 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 13 nội dung của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ 

họp, cụ thể:  

(1) Ông Nguyễn Phúc Hà, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch báo cáo làm rõ nội dung chất vấn liên quan đến tình hình 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND, ngày 14/12/2020 của 

HĐND tỉnh “Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025”; giải pháp tham mưu cho UBND tỉnh 

nhanh chóng khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển du 

lịch cộng đồng trở thành một thành tố quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (chất vấn của đại biểu Trần Thị Sơn Thùy, Tổ đại 

biểu huyện Bắc Sơn). 

(2) Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp 

báo cáo làm rõ nội dung chất vấn liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản nói 

chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (chất 

vấn của đại biểu Trần Thị Sơn Thùy, Tổ đại biểu huyện Bắc Sơn). 

(3) Ông Nguyễn Quốc Toàn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính 

báo cáo làm rõ nội dung chất vấn liên quan đến báo cáo dự toán thu, chi ngân 

sách 6 tháng đầu năm 2022 (công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn 

tỉnh 6 tháng đầu năm 2022; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi,…), (chất 

vấn của đại biểu Hoàng Văn Tài, Tổ đại biểu huyện Đình Lập). 

(4) Ông Nguyễn Phúc Hà, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch báo cáo làm rõ nội dung chất vấn liên quan đến nội dung 

sau khi về đích Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 một số Nhà văn hóa thôn 

còn chưa đảm bảo tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa như quy hoạch thiếu 
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diện tích, thiếu công trình phụ trợ, thiếu sân tập thể thao đơn giản, tỷ lệ nhà văn 

hóa thôn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất thấp. Giải pháp khắc 

phục (chất vấn của đại biểu Phạm Văn Dũng, Tổ đại biểu thành phố Lạng Sơn). 

(5) Ông Dương Công Vĩ, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở 

Giao thông vận tải báo cáo làm rõ nội dung chất vấn liên quan tiến độ sửa chữa 

tuyến đường Tân Lang- Tân Việt, huyện Văn Lãng của Công ty Cổ phần thủy 

điện Sử Pán 1 (chất vấn của đại biểu Linh Thị Hiền, Tổ đại biểu huyện Văn 

Lãng). 

(6) Ông Bùi Văn Côi, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường báo cáo làm rõ nội dung chất vấn liên quan đến trách nhiệm thực 

hiện chỉnh lý biến động thông tin đối với các trường hợp có thay đổi thông tin 

trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do sáp nhập, giải thể, đổi tên 

đơn vị hành chính, thôn, tổ dân phố. Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo, 

tham mưu, đề xuất thực hiện những nội dung nhiệm vụ gì để giải quyết công tác 

chỉnh lý biến động thông tin này (chất vấn của đại biểu Linh Thị Hiền, Tổ đại 

biểu huyện Văn Lãng). 

(7) Ông Lý Việt Hưng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo làm rõ nội dung chất vấn về: (1) 

vai trò của ngành Nông nghiệp nói chung và Kiểm lâm nói riêng trong việc tham 

mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, nút thắt trong phát triển kinh tế 

lâm nghiệp của tỉnh liên quan đến công tác cải tạo rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên; (2) về việc thẩm định các hồ sơ để được cấp phép dự án trồng rừng (chất 

vấn của đại biểu Dương Ngọc Đại, Tổ đại biểu huyện Tràng Định). 

(8) Ông Lý Việt Hưng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo làm rõ nội dung chất vấn về: (1) 

nguyên nhân tổng đàn trâu bò của tỉnh liên tục giảm nhiều năm qua. Đề xuất 

những giải pháp của ngành để phát triển chăn nuôi trâu bò tỉnh trong thời gian 

tới; (2) về việc xem xét tham mưu triển khai tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn 

châu phi cho đàn lợn của tỉnh trong thời gian tới và các giải pháp của ngành để 

triển khai công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (chất vấn của đại 

biểu Hoàng Quy, Tổ đại biểu huyện Cao Lộc). 

(9) Ông Nguyễn Thế Toàn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc 

Sở Y tế báo cáo làm rõ nội dung chất vấn về giải pháp tăng tỷ lệ tiêm Vắc xin 

Covid-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới. 

(chất vấn của đại biểu Đinh Anh Thư, Tổ đại biểu huyện Cao Lộc). 

(10) Ông Nguyễn Thế Toàn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc 

Sở Y tế báo cáo làm rõ nội dung chất vấn về: (1) Trách nhiệm của Sở Y tế trong 

công tác quản lý nhà nước đối với việc từ năm 2020 đến năm 2021 Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thu sai với số tiền dịch vụ xét nghiệm COVID-19 bằng 
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kỹ thuật Realtime RT–PCR theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 

4356/BYT-KHTC là hơn 28,6 tỷ đồng; (2) vấn đề một số đơn vị Y tế công lập 

có vi phạm trong việc thực hiện mua sắm test xét nghiệm chuẩn đoán kháng 

nguyên nhanh; giải pháp khắc phục trong thời gian tới (chất vấn của đại biểu 

Lộc Minh Hiệp, Tổ đại biểu thành phố Lạng Sơn). 

(11) Ông Hoàng Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, báo cáo làm rõ nội dung chất vấn về những khó 

khăn khi công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia; nguyên nhân, trách nhiệm 

và các giải pháp trong việc công nhận lại đối với các trường học đạt chuẩn quốc 

gia đạt mục tiêu đề ra (chất vấn của đại biểu Hoàng Thị Kim Vân, Tổ đại biểu 

huyện Lộc Bình). 

34. Chủ toạ kỳ họp điều hành nội dung yêu cầu một số cơ quan hữu quan 

báo cáo giải trình, làm rõ về vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm tại kỳ 

họp, cụ thể: 

(1) Ông Nguyễn Quốc Toàn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính 

báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung: Về giải pháp tăng thu ngân sách; công 

tác quản lý thu thuế, thuế xuất nhập khẩu; biện pháp khắc phục nợ đọng thuế. 

(2) Ông Bùi Văn Côi, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung: Về công tác quản lý đất 

đai, giải pháp khắc phục sai phạm trong quản lý đất đai.  

(3) Ông Hoàng Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung: Về giải pháp 

khắc phục vấn đề 500 giáo viên chưa có chỗ ở; nguyên nhân, giải pháp khắc 

phục 41 trường học đạt chuẩn quốc gia chưa được công nhận lại. 

(4) Ông Lê Văn Thắng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung về giải pháp đột phá 

tăng cường kinh tế cửa khẩu. 

(5) Ông Đậu Trường An, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh 

Thanh tra tỉnh báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung về nguyên nhân, giải 

pháp khắc phục tình trạng khiếu kiện vượt cấp. 

 35. Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo 

cáo làm rõ 02 nhóm vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm: 

- Những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh; giải pháp khắc phục. 

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh; giải pháp để tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và hoàn thành mục tiêu 

nhiệm vụ trong thời gian tới.  
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* 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 đồng chí Chủ 

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

tiếp thu, giải trình làm rõ các nội dung chất vấn và những vấn đề mà đại biểu 

HĐND tỉnh quan tâm. Đề nghị các ngành triển khai thực hiện những vấn đề 

HĐND tỉnh yêu cầu; 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 23/7/2022. 

36. 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 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). 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 2025.  

(3). Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục các 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.  

(4). Nghị quyết của HĐND tỉnh hủy bỏ Danh mục các dự án phải thu hồi 

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

dụng vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(5). Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025. 

(6). Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phân bổ ngân sách nhà nước thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

(7). Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ 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 Sơn.   

(8). Nghị quyết của HĐND tỉnh 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 xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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(9). Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. 

(10). Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(11). 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 2022.  

(12). 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.  

(13). 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 Sơn.  

(14). 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.  

(15). Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

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

45/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về mức thu 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 Sơn. 

(17). Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định tổ chức viếng thân 

nhân của cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần.   

(18). Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách khuyến khích cán 

bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và thu hút người có 

trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn.  

(19). Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường, phố tại huyện 

Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

(20). Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn.  

(21). Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND 

tỉnh Lạng Sơn năm 2023. 

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 21/21 nghị quyết 

trên.   

37. Từ 17 giờ 30 phút đến 17 giờ 40 phút, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến 

hành bế mạc kỳ họp: 
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- Bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh, Chủ tọa kỳ họp phát biểu bế mạc. 

- Chào cờ, cử Quốc ca.  

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

thứ mười vào hồi 17 giờ 40 phút, ngày 07 tháng 7 năm 2022./. 

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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