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THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân  

huyện Chi Lăng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

 Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề) tại Hội trường 

UBND huyện. Đến dự kỳ họp có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo UBND 

huyện, đại diện Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện cùng sự có mặt của 31 đại biểu HĐND huyện Chi Lăng 

khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp diễn ra trong không khí dân chủ, tích 

cực, trách nhiệm và đã hoàn thành tất cả các nội dung như dự kiến. Kết quả kỳ 

họp đã đạt được như sau: 

 1. Công tác tổ chức kỳ họp 

 - Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện điều hành Lễ chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên điều hành kỳ 

họp, cử thư ký lên làm nhiệm vụ. Thông qua Chương trình làm việc kỳ họp thứ 

Sáu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐND huyện thảo luận và 

thông qua chương trình làm việc của kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện nhất trí 

100% biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp. 

- Kỳ họp tập trung nghe, nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến về nội 

dung Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua “Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) 

của Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”. Tờ 

trình của UBND huyện về việc phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà 

nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn 

huyện Chi Lăng; Tờ trình của UBND huyện về việc bổ sung Kế hoạch và 

phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

huyện Chi Lăng; 03 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về 

nội dung các Tờ trình của UBND huyện. 

 2. Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp 

 Tại kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Chi Lăng nhiệm kỳ 

2021 - 2026 nhất trí thông qua 03 Nghị quyết gồm: 

 - Nghị quyết của HĐND huyện về việc thông qua “Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”. 
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- Nghị quyết của HĐND huyện về việc phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân 

sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa 

bàn huyện Chi Lăng. 

- Nghị quyết của HĐND huyện về việc bổ sung Kế hoạch và phương án phân 

bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

 Kết thúc kỳ họp, đồng chí Long Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thay mặt 

HĐND phát biểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, xây dựng của các 

đại biểu HĐND huyện. HĐND, UBND huyện thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện 

thành công Nghị quyết của Đảng bộ huyện, xây dựng huyện Chi Lăng phát triển 

toàn diện về Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, 

giữ vững ổn định Chính trị, An ninh, Quốc phòng. 

Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 kết thúc hồi 17 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 8 năm 2022 đã thành 

công tốt đẹp và hoàn thành 100% nội dung chương trình đề ra./. 

 
 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo huyện; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP (BĐT). 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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