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BÁO CÁO 

Kết quả Kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân  

thành phố Lạng Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
  

 

Kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021 diễn ra trong 1/2 ngày (từ 14h00 ngày 18/5/2021). Dự kỳ họp có các đồng 

chí Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND thành phố; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố; Lãnh đạo phòng TNMT, phòng TC-KH thành phố và 21/26 đại 

biểu HĐND thành phố (vắng 05 đại biểu có lý do: ông Nguyễn Quang Tuấn, ông Bùi 

Văn Côi, ông Hoàng Văn Hạ, ông Phạm Đình Duy, bà Nguyễn Thị Thúy). Kỳ họp có 

Phóng viên Báo Lạng Sơn, Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dự và đưa tin. 

1. Nội dung kỳ họp: 

Kỳ họp đã nghe UBND thành phố trình kỳ họp Tờ trình của UBND thành phố về 

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Lạng Sơn; Ban KT-XH, 

HĐND thành phố trình kỳ họp Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND thành phố trình 

tại kỳ họp về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Lạng Sơn. 

Chủ tọa kỳ họp điều hành thảo luận, thông tin một số ý kiến của Ban Chấp 

hành Đảng bộ thành phố về nội dung Tờ trình của UBND thành phố về Quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 và đề nghị UBND thành phố giải trình rõ các nội dung. 

UBND thành phố đã giải trình cụ thể, chi tiết các ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2030 cho các đại biểu HĐND thành phố.   

Sau khi nghe đại diện UBND thành phố giải trình và tiếp thu các ý kiến góp ý, 

các đại biểu đều nhất trí với nội dung Tờ trình và nội dung UBND thành phố đã giải 

trình tại kỳ họp, không có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung. 

 Kỳ họp thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Lạng Sơn. Đại biểu dự họp biểu 

quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả: 21/21/26 đại biểu HĐND 

thành phố nhất trí thông qua Nghị quyết. 

  2. Đánh giá kết quả kỳ họp 

Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề) đã được Thường 

trực HĐND thành phố chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 

phố triển khai theo đúng quy định. Ban KT - XH HĐND thành phố đã chủ động, linh 

hoạt, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thẩm tra Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết trình kỳ họp.  

Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, phản ánh đầy đủ các 

hoạt động chuẩn bị cũng như  nội dung diễn ra tại kỳ họp; đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 



 

của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19, ứng dụng công nghệ 

thông tin tổ chức họp đồng thời gửi tài liệu họp cho các đại biểu qua địa chỉ email riêng 

của HĐND thành phố đúng thời gian theo quy định.  

Sau 1/2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ 

họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-

2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ 

tục theo quy định pháp luật. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa 

học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, đúng quy định; các Nghị quyết được xem xét, thảo 

luận kỹ. 

Trên đây là báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND 

thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND thành phố trân trọng báo cáo 

HĐND tỉnh Lạng Sơn theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- TT HĐND tỉnh (B/c); 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Ủy ban MTTQ thành phố; 

- Các ĐB HĐND thành phố; 

- C,PVP + CVVP; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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