
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  280 /TB-ĐGS-VHXH                        Lạng Sơn, ngày 05 tháng 6  năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

Chương trình giám sát hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao của Ban 
Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại huyện Văn Quan; kết hợp khảo sát kết 

quả giải quyết KNCT tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu HĐND tỉnh  
tại huyện Văn Quan và huyện Cao Lộc. 

 

Kính gửi: - HĐND và UBND huyện Văn Quan 
- HĐND và UBND huyện Cao Lộc 
 

 
Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông báo Chương trình 

giám sát hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao tại huyện Văn Quan; kết hợp khảo 
sát kết quả giải quyết KNCT tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu HĐND tỉnh tại huyện 
Văn Quan và huyện Cao Lộc với các nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần và 
chương trình làm việc cụ thể như sau:  

I. TẠI HUYỆN VĂN QUAN. 

1. Nội dung:  

- Giám sát về tình hình kết quả thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng; 
quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 
2013-2018 tại huyện Văn Quan.  

- Khảo sát các thiết chế văn hóa, thể thao tại xã Tân Đoàn, xã Tràng 
Phái; kết hợp khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri thôn Khòn Pá, xã 
Tân Đoàn, huyện Văn Quan kiến nghị xem xét việc doanh nghiệp đến khai thác 
quặng làm ảnh hưởng đến môi trường, sau khai thác doanh nghiệp không khôi 
phục mặt bằng cho thôn Khòn Pá, xã Tân Đoàn (KNCT tại kỳ hợp thứ năm 
HĐND tỉnh khóa XVI). 

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

- Từ 7h30 đến 8h30 ngày 11 tháng 6 năm 2018 khảo sát và gặp gỡ trực 
tiếp một số hộ tại thôn thôn Khòn Pá phản ánh doanh nghiệp đến khai thác 
quặng làm ảnh hưởng đến môi trường, sau khai thác doanh nghiệp không khôi 
phục mặt bằng cho các hộ dân (khảo sát từ 03-05 hộ). 

- Từ 8h30 - 10h30 khảo sát các thiết chế văn hóa, thể thao tại xã Tân 
Đoàn, xã Tràng Phái của huyện Văn Quan. 

- Từ 10h30 đến 11h30 làm việc với UBND huyện Văn Quan, nghe báo cáo 
giám sát về tình hình kết quả thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng; quản lý và tổ 
chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2018 (theo đề 
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cương hướng dẫn gửi kèm Kế hoạch số 205/KH-HĐND-VHXH ngày 23/4/2018 
của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lạng Sơn). 

3. Thành phần làm việc 

a) Thành phần Đoàn khảo sát và giám sát: 

- Ông Nông Văn Thảm, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, 
Trưởng đoàn. 

- Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 
tỉnh, Phó Trưởng đoàn. 

- Bà Hoàng Thị Kim Vân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 
tỉnh, thành viên. 

- Ông Dương Văn Huyên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu 
HĐND tỉnh khóa XVI, thành viên 

b) Đối tượng khảo sát và giám sát: 

UBND huyện Văn Quan bố trí lãnh đạo và các thành phần có liên quan 
tham gia buổi khảo sát và giám sát, địa điểm làm việc tại huyện. 

c) Giúp việc Đoàn khảo sát và giám sát: 

Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh (giúp việc Ban Văn hóa - Xã hội 
HĐND tỉnh) 

d) Mời tham gia Đoàn khảo sát và giám sát: 

Mời đại diện lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; 
đại diện lãnh đạo HĐND huyện Văn Quan. 

II. TẠI XÃ BÌNH TRUNG, HUYỆN CAO LỘC 

1. Nội dung  

- Khảo sát kiến nghị của cử tri thôn An Tri, xã Bình Trung, huyện Cao 
Lộc kiến nghị xem xét việc có một số người dân bị nhiễm độc chì nhưng khi 
dùng thuốc điều trị theo phác đồ đã có bệnh nhân dị ứng thuốc, đề nghị cơ quan 
chức năng kiểm tra, xem xét (KNCT tại kỳ hợp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI). 

- Kết hợp khảo sát các thiết chế văn hóa, thể thao tại thôn An Tri, xã 
Bình Trung huyện Cao Lộc. 

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

- Từ 14h30 đến 15h30 ngày 11 tháng 6 năm 2018: Khảo sát và gặp gỡ 
trực tiếp một số hộ dân tại thôn An Tri, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc có bệnh 
nhân bị nhiễm độc chì, nhưng khi dùng thuốc điều trị theo phác đồ đã bị dị ứng 
thuốc (khảo sát từ 03-05 hộ). 

- Từ 15h30 - 16h30 làm việc với UBND xã Bình Trung tại trụ sở UBND 
xã, nghe báo cáo đánh giá về tình hình sản xuất, đời sống và sức khỏe của 
người dân trên địa bàn. Đặc biệt là sức khỏe, đời sống của người dân thôn An 
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Tri, khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ô nhiễm khí thải của nhà máy sản xuất 
chì thỏi (Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ) thuộc địa bàn xã quản lý; kết 
hợp báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng và tổ chức hoạt động các thiết 
chế văn hóa, thể thao của cấp xã, cấp thôn, bản.  

3. Thành phần làm việc 

a) Thành phần Đoàn khảo sát: 

- Ông Nông Văn Thảm, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, 
Trưởng đoàn. 

- Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 
tỉnh, Phó Trưởng đoàn. 

- Bà Hoàng Thị Kim Vân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 
tỉnh, thành viên. 

- Ông Dương Văn Huyên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu 
HĐND tỉnh khóa XVI, thành viên 

b) Đối tượng khảo sát: 

Một số hộ dân thôn An Tri, UBND xã Bình Trung, huyện Cao Lộc.  

c) Giúp việc Đoàn khảo sát: 

Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh (giúp việc Ban Văn hóa - Xã hội 
HĐND tỉnh) 

d) Mời tham gia Đoàn khảo sát: 

- Mời đại diện lãnh đạo Sở Y tế; đại diện lãnh HĐND và UBND huyện 
Cao Lộc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Văn Quan chỉ đạo UBND xã 
Tân Đoàn, xã Tràng Phái xây dựng báo cáo của UBND xã về các nội dung 
khảo sát; cử đại diện lãnh đạo tham gia khảo sát; chỉ đạo xã chọn từ 03-05 hộ 
dân thôn Khòn Pá, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan bị ảnh hưởng như kiến nghị 
cử tri đã phản ánh ở trên, để đoàn đến khảo sát; bố trí địa điểm, thành phần làm 
việc với Đoàn khảo sát theo chương trình đã đề ra. Đề nghị in báo cáo theo 
thành phần làm việc và gửi báo cáo về Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trước 
ngày 10/6/2018 để nghiên cứu, tổng hợp. 

2. Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo UBND xã 
Bình Trung xây dựng báo cáo của UBND xã về các nội dung khảo sát; cử đại 
diện lãnh đạo tham gia khảo sát; chỉ đạo xã chọn từ 03-05 hộ dân thôn An Tri 
bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ô nhiễm khí thải, nước thải của nhà máy sản xuất chì 
thỏi (Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ) thuộc địa bàn xã quản lý, để đoàn 
đến khảo sát; bố trí địa điểm, thành phần làm việc với Đoàn khảo sát theo 
chương trình đã đề ra. Đề nghị in báo cáo theo thành phần làm việc và gửi báo 
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cáo về Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trước ngày 10/6/2018 để nghiên cứu, 
tổng hợp. 

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

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

Các thành phần tham gia Đoàn khảo sát tập trung lúc 6h30 phút tại Trụ 
sở HĐND tỉnh để xuất phát. 

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với ông Phạm Đức Toàn, chuyên viên 
phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh; Số điện thoại: 02053.811.484; 
0913652611 hoặc hòm thư: pdtoan@langson.gov.vn). 

Ban Văn hóa - Xã hội 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 GS; 
 - Các Ban HĐND tỉnh; 
 - C,PVP HĐND tỉnh;  
 - Các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; 
 - Các phòng TH, HC-TC-QT, KT; 
 - Lưu: BVHXH, VT. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 
TRƯỞNG ĐOÀN 

 
 
 
 
 
 

TRƯỞNG BAN VH-XH HĐND TỈNH 
Nông Văn Thảm 
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