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THÔNG BÁO 

Chương trình khảo sát một số nội dung giải trình tại phiên họp  

Thường trực HĐND tỉnh Quý II năm 2020 

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Kế hoạch số 133/KH-HĐND ngày 20/3/2020 về việc tổ chức giải trình tại 

phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quý II năm 2020. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông báo chương trình khảo sát 

đối với một số nội dung như sau: 

1. Nội dung, đối tượng khảo sát 

1.1. Tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thôn Nà Ngườm, 

Nà Tồng, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng kiến nghị xem xét việc Công ty cổ 

phần xây dựng thương mại Thái Nguyên trước đây có hợp đồng lấy đất của 

một số hộ dân trong thôn để khai thác quặng, hiện nay không còn khai quặng 

nữa và đã trả lại đất cho các hộ dân. Tuy nhiên, khi trả đất Công ty cổ phần 

xây dựng thương mại Thái Nguyên không san lấp, gạt phẳng mặt bằng trả lại 

cho dân; do vậy, cử tri kiến nghị hoàn thổ lại đất cho các hộ dân để canh tác 

(kiến nghị cử tri được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp tại kỳ họp thứ tư Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

* Đối tượng khảo sát: UBND huyện Văn Lãng;  UBND xã Tân Thanh  

1.2. Đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân 

dân tại Dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao 

Lộc, huyện Cao Lộc (kiến nghị cử tri được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 

tại kỳ họp thứ tám  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

* Đối tượng khảo sát: UBND huyện Cao Lộc; UBND thị trấn Cao Lộc 

2. Thành phần   

-  Ông Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, 

Trưởng đoàn. 

- Ông Hoàng Văn Tài, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh, thành viên. 

- Ông Lý Đức Thanh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Ủy viên Ban 

Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, thành viên. 

- Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, thành viên. 

- Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh. 

* Ban Kinh tế - Ngân sách mời đại biểu tham gia Đoàn khảo sát:  
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- Đại diện lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường; 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện Văn Lãng, Thường trực HĐND 

huyện Cao Lộc ( khi Đoàn khảo sát làm việc trên địa bàn). 

3. Thời gian, địa điểm 

* Ngày 05  tháng 5 năm 2020 (thứ Ba) 

Buổi sáng: Xuất phát lúc 7giờ00’ tại trụ sở HĐND tỉnh. 8h00’, Đoàn 

khảo sát thực địa khu vực khai thác quặng thôn Nà Ngườm, Nà Tồng, xã Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng, sau đó Đoàn làm việc tại trụ sở UBND xã Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng (đề nghị UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo bố trí giúp 

phòng họp). 

 * Ngày 06  tháng 5 năm 2020 (thứ Tư) 

Buổi sáng: 8h00, Đoàn làm việc tại trụ sở UBND huyện Cao Lộc  

4. Tổ chức thực hiện 

Đề nghị lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng, UBND xã Tân Thanh 

(huyện Văn Lãng), UBND huyện Cao Lộc, UBND thị trấn Cao Lộc (huyện 

Cao Lộc) chỉ đạo xây dựng báo cáo theo các nội dung thông báo này phục vụ 

buổi làm việc với Đoàn khảo sát (Nội dung của báo cáo nêu rõ: khái quát quá 

trình dự án; tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; khó khăn, vướng 

mắc và nguyên nhân; thực trạng và trách nhiệm liên quan của địa phương; 

phương hướng, lộ trình giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới; 

kiến nghị, đề xuất). 

Văn phòng HĐND tỉnh bố trí đảm bảo các điều kiện phục vụ Đoàn 

khảo sát hoàn thành chương trình đề ra. 

Ban Kinh tế - Ngân sách thông báo đến các thành phần tham gia Đoàn 

khảo sát và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.  

(Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ Đ/c Hoàng 

Văn Tài, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, DĐ:  

0915.016.093; Đ/c Nguyễn Đình Tuân, Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh, 

DĐ: 0976 999 567). 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 
 

Nơi nhận:        
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- Thành phần Đoàn khảo sát;   

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện Cao Lộc, 

Văn Lãng; 

- UBND thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc), 

UBND xã Tân Thanh (huyện Văn Lãng); 

- C,PVP HĐND tỉnh; 

- Phòng TH, HC-TC-QT, KT; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Triệu Quang Huy 
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