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   TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về chương trình, nội dung, kỳ họp thứ Hai 

Hội đồng nhân dân 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 phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 

của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 546-TB/KLTU ngày 28/6/2021 của Ban 
Thường vụ Thành ủy tại kỳ họp thứ 12, ngày 25/6/2021. 

Ngày 07/7/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ 

chức họp liên tịch với lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan về 

việc dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai HĐND thành phố. Sau khi trao 

đổi, thống nhất Thường trực HĐND thành phố dự kiến nội dung, chương trình kỳ 

họp thứ Hai HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:  

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP 

1. Thời gian: Tổ chức kỳ họp trong 02 ngày, 28 và 29 tháng 7 năm 2021.  

- Phiên trù bị từ 07giờ 30 phút. 

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

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trụ sở HĐND - 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. Kỳ họp nghe, nghiên cứu, thảo luận các Báo cáo, Tờ trình 

1.1. Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021. 

 1.2. Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. 

 1.3. Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện công tác đầu tư 

công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

1.4. Báo cáo của UBND thành phố về kết quả công tác Quản lý đô thị; 

Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; công tác giải phóng mặt bằng 6 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.  

1.5. Báo cáo của UBND thành phố về công tác tiếp công dân, kết quả giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành 
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tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2021.  

 1.6. Báo cáo của UBND thành phố về tình hình an ninh, chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2021. 

 1.7. Báo cáo của UBND thành phố về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri tại kỳ họp thứ Mười bốn (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND thành phố, 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

 1.8. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thành phố về công tác kiểm sát 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

 1.9. Báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố về công tác tòa án 6 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

 1.10. Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự thành phố về công tác thi 

hành án 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

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

thành phố 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021. 

1.12. Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về kết quả thực hiện 

chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2020.  

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

tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng 

cuối năm 2021.  

1.14. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thành phố về kết quả giải 

quyết kiến nghị cử tri của UBND thành phố tại kỳ họp thứ Mười bốn HĐND 

thành phố, Khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021 và tình hình thi hành pháp luật trên 

địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2021.   

1.15. Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về công tác 

tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng 

cuối năm 2021. 

 1.16. Tờ trình của UBND thành phố về việc phê chuẩn quyết toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2020. 

 1.17. Tờ trình của UBND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán 

chi ngân sách năm 2021. 

 1.18. Tờ trình của UBND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn. 

1.19. Tờ trình của UBND thành phố về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 

2022 thành phố Lạng Sơn.  

1.20. Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc thông qua Nội 

quy kỳ họp HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

1.21. Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về thông qua Chương 

trình giám sát của HĐND thành phố năm 2022. 

 2. Kỳ họp thông qua các Nghị quyết 

2.1. Nghị quyết của HĐND thành phố về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. 
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2.2. Nghị quyết của HĐND thành phố về việc phê chuẩn quyết toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2020. 

 2.3. Nghị quyết của HĐND thành phố về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi 

ngân sách năm 2021. 

2.4. Nghị quyết của HĐND thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn.   

2.5. Nghị quyết của HĐND thành phố về dự kiến kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 thành phố Lạng Sơn.   

2.6. Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thông qua Nội quy kỳ họp 

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

2.7. Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thông qua Chương trình 

giám sát của HĐND thành phố năm 2022. 

2.8. Nghị quyết của Thường trực HĐND thành phố về phê chuẩn danh 

sách ủy viên các Ban HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2.9. Nghị quyết của Thường trực HĐND thành phố về phân Tổ Đại biểu 

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

Trên đây là chương trình, nội dung, kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân 

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

thành phố đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn phối hợp đưa 

tin./. 

 

Nơi nhận: 
 

- Đài PT-TH tỉnh (PH đưa tin); 

- TT HĐND thành phố; 

- Các Ban HĐND thành phố; 

- C, PVP +CV HĐND; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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