
 

 

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 23 tháng 5 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 5 năm 2022  
 

 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-HĐND ngày27/9/2021 củaHĐND thành phố 

Lạng Sơn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về chương trình 

giám sát của HĐND thành phố Lạng Sơn năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-HĐND ngày 20/4/2022 của HĐND thành 

phố Lạng Sơn về việc tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 

5năm 2022; 

Thường trực HĐND thành phố Lạng Sơntổ chứcgiảitrình tại phiên 

họpThường trực HĐND thành phố tháng 5 năm 2022, cụ thểnhư sau: 

1. Thành phần: 

- Chủ trì phiên giải trình: Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Bí thư Thành 

uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố. 

- Thường trực HĐND thành phố;  

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố; 

- Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; 

- Trưởng, Phó các Ban HĐND thành phố; 

- Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; 

- Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND- UBND thành phố; 

- Chủ tịch HĐND, UBND các phường, xã; 

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

2. Nội dung: Trách nhiệm của phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố đối 

với những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân và kiến nghị tại các kết 

luận thanh tra, kiểm toán về quản lý và sử dụng ngân sách ban hành trong năm 

2020, 2021; Công tác tham mưugiao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 
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3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 25/5/2022(thứ Tư). 

4. Địa điểm:Phòng họp Trực tuyến, UBND thành phố Lạng Sơn. 

(Số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố thực hiện công tác tổ chức và 

các điều kiện liên quan phục vụ phiên giải trình. 

- Đề nghị UBND thành phố giao các cơ quan chuyên môn tham mưu báo 

cáo kết quả thực hiện, các kiến nghị, đề xuất và Giải trình các nội dung yêu cầu. 

- Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố chuẩn bị Maket giải trình 

tại phiên họp Thường trực HĐND thành phố tháng 5 năm 2022. 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn trân trọng đề nghị 

các đồng chí trong thành phần tham dự phiên giải trình nghiên cứu tài liệu và tới 

dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên.     

(Thông báo này thay cho giấy mời)./. 

Nơi nhận:     
- Như thành phần mời họp;  

- TT HĐND TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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NỘI DUNG MAKET 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

 

 

GIẢI TRÌNH 

TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ  

THÁNG 5 NĂM 2022 

 

 

 

 

TP. Lạng Sơn, ngày 25 tháng 5 năm 2022 
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