
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số: 2895/UBND-VP 
V/v tham mưu chuẩn bị các nội dung 

trình kỳ họp thứ Bẩy (kỳ họp cuối năm) 

HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày 04 tháng 11 năm 2022 

 

                       Kính gửi:  

- Công an thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên - 

Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ; Thanh 

tra, Trung tâm PTQĐ, Đội Quản lý trật tự đô thị 

thành phố;   

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

 

       

 Thực hiện Thông báo số 379/TB-HĐND ngày 01/11/2022 của Thường 

trực HĐND thành phố về Thông báo dự kiến chương trình, nội dung, kỳ họp thứ 

Bẩy (kỳ họp cuối năm) Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn, khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố giao các cơ quan tham mưu chuẩn bị 

các nội dung như sau:  

I. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

1. Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển 

Kinh tế - Xã hội năm 2022; Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. 

2. Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán thu, chi 

ngân sách năm 2022 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2023. 

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

năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

4. Tờ trình của UBND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, dự toán thu, chi ngân sách thành phố và phương án phân bổ ngân sách thành 

phố năm 2023. 

5. Tờ trình của UBND thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn. 

6. Tờ trình của UBND thành phố về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 thành phố Lạng Sơn. 

7. Nghị quyết của HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. 

8. Nghị quyết của HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách thành phố và phương án phân bổ ngân 

sách thành phố năm 2023. 
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9. Nghị quyết của HĐND thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn. 

10. Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 

thành phố Lạng Sơn. 

II. Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất, Đội Quản lý trật tự đô thị  thành phố 

Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi 

trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội quản lý trật tự đô thị tham mưu 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 năm 2022; nhiệm vụ và giải 

pháp năm 2023 . 

III. Thanh tra thành phố 

Báo cáo của UBND thành phố về công tác phòng chống tham nhũng; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân, kết quả giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

IV. Công an thành phố  

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

toàn xã hội trên địa bàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

V. Phòng Nội vụ thành phố  

1. Báo cáo của UBND thành phố về tình hình tổ chức và hoạt động của 

các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố năm 2022. 

2. Tờ trình của UBND thành phố về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy 

ban nhân dân thành phố Lạng Sơn khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

3. Tờ trình của UBND thành phố về việc đề nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy 

ban nhân dân thành phố Lạng Sơn khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

4. Nghị quyết của HĐND thành phố về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy 

viên UBND thành phố Lạng Sơn khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

5. Nghị quyết của HĐND thành phố về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy 

viên Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

VI. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

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

tri sau kỳ họp thứ Năm (kỳ họp giữa năm 2022); giải trình ý kiến, kiến nghị của cử 

tri trước kỳ họp thứ Bảy - HĐND thành phố, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Lưu ý: 

- Các đơn vị được giao phối hợp: Có trách nhiệm xây dựng báo cáo lĩnh 

vực thuộc đơn vị phụ trách, gửi đơn vị chủ trì trước ngày 12/11/2022 để tổng 

hợp xây dựng báo cáo chung.  

- Đơn vị chủ trì: Tổng hợp, xây dựng Báo cáo trình lãnh đạo UBND 

thành phố phụ trách lĩnh vực xét duyệt trước ngày 15/11/2022. Một số văn bản 
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sẽ tổ chức cuộc họp Lãnh đạo UBND thành phố để xét duyệt trước khi gửi 

Thẩm tra (thời gian cụ thể thông báo sau). 

- Thời gian gửi văn bản cho các Ban HĐND thẩm tra: Các cơ quan, 

đơn vị khẩn trương hoàn thiện các nội dung văn bản, gửi Văn phòng HĐND-

UBND thành phố  (qua Chuyên viên Văn phòng phụ trách mảng) trong ngày 

25/11/2022 để tổng hợp gửi các Ban HĐND thành phố tổ chức thẩm tra, trình 

kỳ họp thứ Bẩy HĐND thành phố./. 
 

Nơi nhận:            
- Như trên;                

- CT, các PCT UBND TP 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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