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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

 
       Số:559 /TB-HĐND-DT                          Lạng Sơn, ngày 13  tháng 9 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc  

Hội đồng nhân dân tỉnh tại xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 540/KH-ĐGS-DT ngày 04/9/2019 của Đoàn giám 
sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định 
số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ 
và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ 
đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2020. Để phục vụ cho giám sát, Ban 
Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức hoạt động khảo sát tại xã Bắc Lãng, huyện Đình 
Lập, nội dung như sau: 

I. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

1. Nội dung: Khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 
75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và 
phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng 
bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2020. 

2. Phương pháp làm việc, thời gian, địa điểm 

- Từ 7h30' đến 9h30', ngày 26/9/2019 (Thứ  năm): Đoàn công tác đi 
khảo sát trực tiếp tại 1-2 thôn (cộng đồng dân cư thôn) và 2-3 hộ gia đình có 
thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Bắc 
Lãng, huyện Đình Lập. 

- Từ 10h00' ngày 26/9/2019: Đoàn khảo sát làm việc với UBND xã Bắc 
Lãng, huyện Đình Lập. 

II. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC  

1. Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

- Ông Vy Thế Hồng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban 
Dân tộc HĐND tỉnh,Trưởng  đoàn. 

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

- Ông Hướng Văn Độ, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan 
tỉnh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Thành viên. 

- Bà Hoàng Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Dân tộc 
HĐND tỉnh, Thành viên. 
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2. Ban Dân tộc HĐND tỉnh mời tham gia Đoàn khảo sát: 

- Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi nhánh Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 
hội tỉnh. 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh. 

3. Thành phần làm việc tại xã: Do lãnh đạo UBND xã Bắc Lãng, huyện 
Đình Lập chỉ đạo, bố trí. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND xã Bắc Lãng, huyện 
Đình Lập chỉ đạo xây dựng báo cáo theo nội dung Đề cương gửi kèm thông báo, 
in đủ số lượng báo cáo theo thành phần làm việc; bố trí thành phần, địa điểm 
làm việc với Đoàn khảo sát. Báo cáo của UBND xã và danh sách các thôn, hộ 
gia đình có thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng gửi về 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh trước ngày 24/9/2019. 

2. Văn phòng HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát; 
đề nghị Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh bố trí giúp 01 xe ô tô của 
đơn vị hỗ trợ phục vụ Đoàn khảo sát. Các thành phần tham gia Đoàn khảo sát 
tập trung tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh để xuất phát lúc 5h30’ ngày 
26/9/2019. 

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

(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; hòm thư:kimchilocbinhls@gmail.com)./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Thành phần Đoàn khảo sát; 
- Các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Các sở, ngành: NN&PTNT, Chi nhánh 
NHCSXH, Chi nhánh NHNN&PTNT; 
- TT HĐND, UBND huyện Đình Lập; 
- UBND xã Bắc Lãng; 
- C,PVP HĐND tỉnh; 
- Các phòng TH, HC-TC-QT, KT; 

- Lưu: VT, CTKC. 

TM. BAN DÂN TỘC 
TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 
 

Vy Thế Hồng 
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