
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

  

Số:  977/TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          TP. Lạng Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2020 

               
THÔNG BÁO 

Về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ mười hai  

(kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố  

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2015; 

Thực hiện Kết luận số 427-KL/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ 

Thành ủy tại kỳ họp thứ 59, ngày 24/4/2020;  

Ngày 27/4/2020, Thường trực HĐND thành phố họp liên tịch với Chủ 

tịch UBND, Uỷ ban MTTQVN thành phố và các ban của HĐND thành phố để 

dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp bất thường) HĐND 

thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021.  

Sau khi thảo luận, thống nhất, Thường trực HĐND thành phố dự kiến 

chương trình, nội dung kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp bất thường) của HĐND 

thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau: 

I. KỲ HỌP SẼ NGHE, THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH  

 1. Kỳ họp nghe thảo luận các Báo cáo, Tờ trình 

1.1. Tờ trình của UBND thành phố đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 thành phố Lạng Sơn. 

1.2. Tờ trình của UBND thành phố Đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công năm 2020 thành phố Lạng Sơn 

1.3. Tờ trình của UBND thành phố đề nghị giao UBND thành phố quyết 

định chủ trương đầu tư  dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện 

quản lý trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

1.4. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố thẩm tra   

các tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. 

2. Kỳ họp thông qua các Nghị quyết  

2.1. Nghị quyết của HĐND thành phố điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 05 năm 2016-2020 thành phố Lạng Sơn. 

2.2. Nghị quyết của HĐND thành phố Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu 

tư công năm 2020 thành phố Lạng Sơn. 

2.3. Nghị quyết của HĐND thành phố giao UBND thành phố quyết định 

chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện 

quản lý trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 
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II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP 

1. UBND Thành phố chuẩn bị Tờ trình, dự thảo Nghị quyết 

- Các Tờ trình: từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 3 - Mục 1, phần I; 

- Các dự thảo Nghị quyết: từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 3 - Mục 2, phần I. 

2. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố 

- Thực hiện thẩm tra Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị 

quyết trình tại kỳ họp; 

- Chuẩn bị báo cáo số thứ tự 4 - Mục 1, phần I. 

 III. THỜI GIAN 

1. UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thành các Tờ 

trình, dự thảo Nghị quyết chậm nhất ngày 28/4/2020 gửi cho Ban Kinh tế - Xã 

hội của HĐND thành phố thẩm tra. 

2. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố thẩm tra các tờ trình, dự thảo 

Nghị quyết và hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra xong chậm nhất ngày 04/5/2019.  

3. Thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến tổ chức trong 1/2 ngày, bắt đầu từ 

14 giờ 00 phút, ngày 06/5/2020.  

 4. Họp trực tuyến:  

- Phòng họp trực tuyến UBND thành phố: Đại biểu mời; Chủ tịch, các phó 

Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND thành phố của 04 tổ đại biểu, gồm: Phường 

Tam Thanh, xã Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng Lạc;  

- Tại điểm cầu phường Vĩnh Trại: Đại biểu HĐND thành phố của 04 tổ 

đại biểu, gồm: Phường Hoàng Văn Thụ, Chi Lăng, Đông Kinh, Vĩnh Trại. 

Thường trực HĐND Thành phố Thông báo để các đơn vị tổ chức thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- VP HĐND tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQ thành phố;  

- Các Ban HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố khóa XX; 

- Các phòng, ban, đoàn thể TP; 

- HĐND, UBND, MTTQ các phường, xã; 

- C, PVP +CV VP HĐND-UBND; 

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Lan 
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