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THÔNG BÁO 

Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Sở Công thương  

 
Kính gửi: - Sở Công thương. 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn. 
 

Căn cứ Kế hoạch số 616/KH-HĐND ngày 30/11/2017 về triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh 

về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; Chương trình công tác và 

các nội dung thuộc lĩnh vực Ban Dân tộc HĐND tỉnh phụ trách, theo dõi năm 

2018; 

Để phục vụ tổng hợp báo cáo trước kỳ họp giữa năm 2018 HĐND tỉnh 

khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Dân tộc HĐND tỉnh thông báo chương 

trình làm việc với Sở Công thương, nội dung cụ thể sau: 

I. NỘI DUNG 

1. Việc thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND 

tỉnh thuộc trách nhiệm của Sở Công thương (gửi nội dung kèm theo). 

2. Kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý vận 

hành hệ thống cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2017(Theo 

Báo cáo số 360/BC-HĐND-DT, ngày 14/7/2017; Công văn số 361/HĐND-DT, 

ngày 18/7/2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Văn bản số 738/UBND-KTN, 

ngày 29/7/2017 của UBND tỉnh). 

3. Nắm tình hình bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số  

66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ 

trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2030. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

1. Thời gian: 01 buổi, từ 14h00, ngày 04/6/2018 (Thứ hai). 

2. Địa điểm: Tại Sở Công thương. 

3. Thành phần làm việc 

* Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

- Bà Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban. 
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- Ông Hoàng văn Hoàn, Phó trưởng Ban. 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.  

* Mời tham gia làm việc: Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

* Sở Công thương: Do lãnh đạo Sở chỉ đạo, bố trí. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị lãnh đạo Sở Công thương: Chỉ đạo xây dựng báo cáo các nội 

dung theo yêu cầu (gửi kèm gợi ý báo cáo) và gửi về Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

trước ngày 30/5/2018; bố trí thành phần làm việc, in đủ báo cáo và các tài liệu 

liên quan theo thành phần làm việc. 

2. Đề nghị Công ty Điện lực Lạng Sơn chuẩn bị nội dung có liên quan và 

cử đại diện lãnh đạo tham gia chương trình làm việc. Các thành phần làm việc 

bố trí, sắp xếp công việc tham gia. 

3. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh bố trí phương tiện và đảm bảo các điều 

kiện thực hiện chương trình khảo sát. 

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với bà Chu Thị Kim Chi, chuyên viên 

phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh; Số điện thoại: 02053.811.484; 

0978.253.749 hoặc hòm thư: ctkchi@langson.gov.vn). 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến các thành phần làm 

việc và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện theo quy định. 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT,PCT HĐND tỉnh (B/c); 
- Các thành phần làm việc; 
- 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 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 

 Đặng Thị Kiều Vân  
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