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THÔNG BÁO 
Thời gian giám sát tại UBND tỉnh và một số đơn vị  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Căn cứ Nghị quyết số 33/ND-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng 
nhân dân tỉnh giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn; 

Thực hiện chương trình số 219/Ctr-ĐGS ngày 27/4/2018 của Đoàn giám 
sát HĐND tỉnh giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh 
Lạng sơn. 

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo thời gian giám sát 
tại UBND tỉnh và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:  

I. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

Giám sát về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công triên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (Nội dung, đề cương báo cáo theo Chương trình số 219/Ctr-ĐGS 

ngày 27/4/2018 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh.).  

II.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát trực tiếp tại UBND tỉnh. 

1.1. Thành phần  

* Đoàn giám sát HĐND tỉnh : Thành phần đoàn giám sát theo Nghị 

quyết số 33/NQ-HĐND  ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

*Đoàn giám sát trân trọng mời đại biểu tham gia Đoàn giám sát 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Tổ giúp việc Đoàn giám sát 

* UBND tỉnh:  

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;  
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- Đại diện các cơ quan liên quan (do UBND tỉnh mời) 

1.2. Thời gian, địa điểm  

Thời gian: một ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2018 

Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh 

2. Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát trực tiếp tại một số đơn vị trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

2.1. Đoàn số 1: Giám sát trực tiếp tại Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào 
tạo; Sở Lao Động Thương binh và Xã hội; UBND huyện Lộc Bình  

* Thành phần Đoàn giám sát:  

-  Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn. 

- Bà Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Phó Trưởng đoàn. 

- Ông Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên 

Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành viên. 

- Bà  Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND 

tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên. 

- Ông Nguyễn Đặng Ân, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn 

phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên. 

- Ông Phạm Quang Cường, Phó Bí thư Huyện ủy Cao Lộc, Tổ trưởng Tổ 

đại biểu huyện Cao Lộc, thành viên. 

* Đoàn giám sát trân trọng mời đại biểu tham gia Đoàn giám sát số 1 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Tổ giúp việc Đoàn giám sát 

* Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát;  

- Các đơn vị liên quan (do cơ quan, đơn vị chịu giám sát mời) 

* Thời gian, địa điểm 

- Từ 8 giờ 00 ngày 20/8 /2018 Đoàn giám sát làm việc tại trụ sở  Sở Y tế 

- Từ 8 giờ 00 ngày 21/8 /2018 Đoàn giám sát làm việc tại trụ sở Sở Giáo 

dục và Đào tạo 



 3 

- Từ 8 giờ 00 ngày 23/8/2018 Đoàn giám sát làm việc tại trụ sở Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội 

- Từ 8 giờ 00 ngày 24/8/2018 Đoàn giám sát làm việc tại trụ sở UBND 

huyện Lộc Bình  

2.2. Đoàn số 2: Giám sát trực tiếp tại Sở Tư Pháp; Sở Tài chính; Sở 

Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Lạng Sơn 

* Thành phần Đoàn giám sát: 

- Ông Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn 

- Ông Vũ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Thường 

trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng 

đoàn.  

- Ông Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ đại 

biểu thành phố Lạng Sơn, thành viên. 

- Ông Triệu Quang Huy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban 

Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên. 

- Bà Trần Thanh Nhàn, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, 

thành viên. 

* Đoàn giám sát trân trọng mời đại biểu tham gia Đoàn giám sát số 2 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Tổ giúp việc Đoàn giám sát 

* Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát;  

- Các đơn vị liên quan (do cơ quan, đơn vị chịu giám sát mời) 

*Thời gian, địa điểm 

- Từ 8 giờ 00 ngày 28/8/2018 Đoàn giám sát làm việc tại  trụ sở Sở Tư 

Pháp 

- Từ 8 giờ 00 ngày 10/9 /2018 Đoàn giám sát làm việc tại  trụ sở Sở  Tài 

chính 

- Từ 8 giờ 00 ngày 11/9/2018 Đoàn giám sát làm việc tại  trụ sở Sở  Tài 

nguyên và Môi trường 

- Từ 8 giờ 00 ngày 12/9/2018 Đoàn giám sát làm việc tại  trụ sở UBND 

thành phố Lạng Sơn 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo theo đề cương báo 

cáo giám sát; bố trí địa điểm, thành phần làm việc. 

2. Đề nghị các thành phần tham gia Đoàn giám sát bố trí, sắp xếp công 

việc tham gia đầy đủ theo kế hoạch đề ra. 

3. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp bố trí phương tiện và đảm 

bảo các điều kiện phục vụ cho Đoàn giám sát theo kế hoạch. 

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng thông báo đến các thành 

phần tham gia Đoàn giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực 

hiện theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp có thay đổi thời gian giám 

sát, Đoàn giám sát sẽ thông báo bằng văn bản.  

(ĐT liên hệ Trưởng Ban KTNS Triệu Quang Huy, SĐT: 02053.816.991, 

DĐ: 0904.106.789  Phó Trưởng Ban: Trần Thanh Nhàn, SĐT: 02053.812.933, 

DĐ: 0916.698.398) 

Thông báo này thay cho giấy mời ./.  
 

Nơi nhận: 
- CT,PCT HĐND tỉnh (b/c); 
- UBND tỉnh 
- UBMTTQ tỉnh: 
- Các thành phần Đoàn GS; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
-Các sở: Tư pháp, Y tế, GD và ĐT, Tài chính, 
Lao động TB&XH,Tài nguyên và Môi trường; 
-UBND huyện  Lộc Bình, tp Lạng sơn: 
- C,PVP HĐND tỉnh; 
- Các phòng TH, HC-TC-QT, KT; 
- Lưu:VT. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 
TRƯỞNG ĐOÀN 

 
 
 

 
 

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH 
 Hoàng Văn Nghiệm  
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