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THÔNG BÁO 

Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại huyện Bắc Sơn  

 

Kính gửi: - Thường trực HĐND và UBND huyện Bắc Sơn; 
- UBND các xã: Vũ Lễ và Tân Hương, huyện Bắc Sơn. 

 

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh thông báo Chương trình khảo sát 
tại huyện Bắc Sơn, thời gian buổi sáng ngày 01/6/2018 với địa điểm, nội 
dung, thành phần, chương trình làm việc cụ thể như sau:  

I. TẠI XÃ VŨ LỄ 

1. Nội dung 

- Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh 
khóa XVI: Cử tri các xã Vũ Lễ huyện Bắc Sơn tiếp tục đề nghị nhà nước quan 
tâm, sớm đầu tư, lắp đặt hệ thống điện lưới cho các thôn: Kha Hạ, Khuôn 
Bồng, Lân Kẽm và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm biến áp tại thôn Thống 
Nhất, xã Vũ Lễ để đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. 

- Khảo sát việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc 
HĐND tỉnh về đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng các công trình nước 
sinh hoạt tập trung, trong đó có công trình nước xã Vũ Lễ (Báo cáo số 232/BC-
HĐND-DT, ngày 25/5/2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả giám sát 
tình hình triển khai xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình nước 
sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1823/VP-KTN, ngày 09/6/2017; Công 
văn số 166/VP-KTN, ngày 13/6/2017; Công văn số 716/UBND-KTN ngày 
26/7/2017 thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh). 

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối 
với dân tộc thiểu số ít người ở các xã ĐBKK trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-
2020. 

2. Thời gian, địa điểm, chương trình làm việc  

- Từ 7h30 đến 9h00 (làm việc tại xã Vũ Lễ): (1) Khảo sát trục tiếp công 
trình nước sinh hoạt tập trung tại thôn Quang Thái, xã Vũ Lễ; (2) Gặp gỡ, trao 
đổi với 1-2 hộ dân tộc thiểu số ít người được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển 
sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở các xã ĐBKK theo Nghị quyết số 
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25/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh. 

II. TẠI XÃ TÂN HƯƠNG 

1. Nội dung  

- Khảo sát việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc 
HĐND tỉnh về đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng các công trình nước 
sinh hoạt tập trung, trong đó có công trình nước xã Tân Hương (Báo cáo số 
232/BC-HĐND-DT, ngày 25/5/2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả 
giám sát tình hình triển khai xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng các công 
trình nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1823/VP-KTN, ngày 
09/6/2017; Công văn số 166/VP-KTN, ngày 13/6/2017; Công văn số 
716/UBND-KTN ngày 26/7/2017 thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh). 

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối 
với dân tộc thiểu số ít người ở các xã ĐBKK trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-
2020. 

2. Thời gian, địa điểm, chương trình làm việc  

Sau khi làm việc xong tại xã Vũ Lễ, Đoàn khảo sát sẽ đến khảo sát tại xã 
Tân Hương, cụ thể: 

- Từ 9h40-11h15: (1) Khảo sát trực tiếp tại công trình nước sinh hoạt tập 
trung tại thôn Nam Hương II, xã Tân Hương (do UBND huyện làm chủ đầu 
tư); (2) Gặp gỡ, trao đổi với 1-2 hộ dân tộc thiểu số ít người được hưởng chính 
sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở các xã ĐBKK 
theo Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 
06/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

II. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

1. Ông Hoàng Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng 
đoàn. 

2. Ông Hoàng Văn Tài, Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông 
dân, Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thành viên. 

3. Mời đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn của huyện trực tiếp phụ 
trách các nội dung khảo sát; đại diện lãnh đạo UBND xã và công chức chuyên 
môn của xã tham gia khảo sát. 

4. Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh (giúp việc Ban Dân tộc HĐND 
tỉnh) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị UBND huyện Bắc Sơn chỉ đạo xây dựng báo cáo của huyện 
và báo cáo của UBND xã Vũ Lễ, xã Tân Hương về các nội dung khảo sát (theo 
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gợi ý nội dung khảo sát gửi kèm); cử đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn 
huyện tham gia khảo sát; chỉ đạo các xã bố trí thành phần làm việc với Đoàn 
khảo sát. Đề nghị gửi báo cáo về Ban Dân tộc HĐND tỉnh trước ngày 
30/5/2018 để nghiên cứu trước. 

2. Đề nghị các thành phần Đoàn khảo sát bố trí, sắp xếp công việc tham 
gia theo kế hoạch đề ra. 

3. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh bố trí phương tiện và đảm bảo các 
điều kiện phục vụ Đoàn khảo sát thực hiện nhiệm vụ. 

Các thành phần tham gia Đoàn khảo sát đi xe chung, tập trung tại Trụ sở 
HĐND tỉnh để xuất phát lúc 5 giờ 00’ ngày 01/6/2018. 

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với ông Dương Tùng Lâm, chuyên viên 
phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh; Số điện thoại: 02053.812.184; 
0942832866 hoặc hòm thư: dtlam@langson.gov.vn). 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến các thành phần tham 
gia và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện. 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như kính gửi; 
 - CT,PCT HĐND tỉnh (b/c); 
 - Các thành phần Đoàn KS; 
 - Các Ban HĐND tỉnh; 
 - C,PVP HĐND tỉnh;  
 - Các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 
 - Các phòng TH, HC-TC-QT, KT; 
 - Lưu: BDT, VT. 

TM. BAN DÂN TỘC 
KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 
 

 Hoàng Văn Hoàn  
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