
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-HĐND TP. Lạng Sơn, ngày    tháng 6 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất 

HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phươngngày 22/11/2019; 

Căn cứ Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất 

của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-UBBC ngày 03/6/2021 của Ủy ban bầu cử 

đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn Về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 530-TB/KLTU ngày 01/6/2021 của Ban 

Thường vụ Thành ủy tại kỳ họp thứ 11, ngày 28/5/2021;  

Sau khi thống nhất với Chủ tịch UBND thành phố và Ban Thường trực 

UBMTTQ Việt Nam thành phố; Chủ tịch HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 

2016-2021 dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất của Hội đồng nhân 

dân thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP 

1. Thời gian: Thời gian:  1/2 ngày 05/7/2021 (thứ Hai). 

- Phiên trù bị từ 07giờ 30 phút. 

- Phiên Chính thức khai mạc đúng 08 giờ 00 phút. 

2. Địa điểm: Hội trường Thành ủy - UBND thành phố Lạng Sơn (số 02, 

đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

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

TRÌNH VÀ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT  

1. Báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Lạng Sơn về kết quả bầu cử 

đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và Báo cáo kết 

quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

2. Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh, Thành ủy Lạng Sơn tại kỳ họp thứ 

Nhất HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 3. Bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân 

 4.1.Bầu Chủ tịch HĐND thành phố  
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- Xem xét Tờ trình của Chủ tọa kỳ họp về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ 

tịch HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 - Thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm 

kỳ 2021-2026 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND thành 

phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

4.2.Bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố 

- Xem xét Tờ trình của Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-

2026 về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm 

kỳ 2021-2026 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND 

thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

4.3. Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND thành phố 

 - Xem xét Tờ trình của Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026 về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban 

của HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban các 

Ban của HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.  

5. HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét quyết định số lượng Ủy 

viên các Ban HĐND. 

- Xem xét Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026 về việc đề nghị HĐND thành phố quyết định số lượng Ủy viên của các 

Ban HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm 

kỳ 2021-2026 về việc xác nhận số lượng Ủy viên của các Ban HĐND thành phố 

Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

6. Bầu các chức danh của UBND thành phố 

6.1. Bầu Chủ tịch UBND thành phố 

 - Xem xét Tờ trình của Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-

2026 về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm 

kỳ 2021-2026 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND thành phố 

Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

6.2. Bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố 

 - Xem xét Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về giới thiệu nhân sự bầu 

Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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- Thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm 

kỳ 2021-2026 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND 

thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

6.3. Bầu Ủy viên UBND thành phố 

 - Xem xét Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về giới thiệu nhân sự bầu 

Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm 

kỳ 2021-2026 về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên của UBND thành phố 

Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

7. Bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố 

 - Xem xét Tờ trình của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về việc giới 

thiệu nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026.  

- Thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm 

kỳ 2021-2026 về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân thành 

phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

8. Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn về tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND 

thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

9. Quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu 

tiên của nhiệm kỳ 2021-2026 

- Xem xét Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Thông qua Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên 

của nhiệm kỳ 2021-2026. 

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

1. Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND thành phố: Chuẩn bị các Báo cáo số 01, 

02 - Mục II. 

 2. Ủy ban MTTQ thành phố: Chuẩn bị Tờ trình số 07, Báo cáo số 08 - 

Mục II;  

 3. UBND thành phố: Giao phòng Nội vụ thành phố chuẩn bị các Tờ trình, 

Phiếu bầu, Biên bản kiểm phiếu và dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử 

các chức danh HĐND, UBND thành phố, Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố  

tại số 4, 5, 6, 7 - Mục II. 

 4. Văn phòng HĐND - UBND thành phố: Chủ trì phối hợp với cơ quan, 

đơn vị liên quan (Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Phát thanh -

Truyền hình tỉnh, Trung tâm Y tế, Công an thành phố...) chuẩn bị tốt các điều 
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kiện đảm bảo phục vụ, tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố 

khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Chuẩn bị các nội dung số 09 - Mục II. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- UBMTTQ thành phố;  

- Đại biểu HĐND thành phố khóa XXI; 

- Các phòng, ban, đoàn thể TP; 

- HĐND các phường, xã; 

- C, PVP +CV VP HĐND-UBND; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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