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THÔNG BÁO 

Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc Hội đồng  

nhân dân tỉnh tại huyện Đình Lập và Lộc Bình 

 

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-HĐND ngày 20/3/2020 của Thường trực 

HĐND tỉnh về tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh quý II 

năm 2020; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh; sau khi trao 

đổi thống nhất với các Ban HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo 

sát tại huyện Đình Lập, Lộc Bình để nắm tình hình giải quyết các kiến nghị của 

cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh phục vụ cho nội dung phiên giải trình của Thường 

trực HĐND tỉnh, nội dung như sau: 
I. NỘI DUNG  

Báo cáo tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND 

tỉnh khóa XVI: 

- Đối với UBND huyện Đình Lập: Báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri 

huyện Đình Lập kiến nghị giải quyết tranh chấp đất, tài sản trên đất của Công ty 

Lâm nghiệp Đình Lập với nhân dân (kiến nghị cử tri được Thường trực HĐND 

tỉnh tổng hợp tại kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI). 

 - Đối với UBND huyện Lộc Bình: Báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri 

kiến nghị giao một số diện tích đất Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình đang quản lý 

cho nhân dân canh tác, sản xuất (kiến nghị cử tri được Thường trực HĐND tỉnh 

tổng hợp tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI). 

Xây dựng báo cáo tập trung vào các nội dung sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; công tác phối hợp triển 

khai thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri. 

2. Tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri (theo nội dung trên). 

3. Đánh giá chung; những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết kiến 

nghị cử tri và nguyên nhân; giải pháp thực hiện. 

4. Những đề xuất, kiến nghị. 

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. 
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- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- Thường trực HĐND huyện Đình Lập, Lộc Bình. 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh (giúp việc). 

2. Thành phần dự làm việc của huyện: 

a) Thành phần tại huyện Đình Lập: Lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh 

đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; đại diện lãnh đạo UBND xã Đình Lập, xã Bính Xá; đại diện Công ty Lâm 

nghiệp Đình Lập (đề nghị UBND huyện mời giúp các thành phần dự làm việc). 

b) Thành phần tại huyện Lộc Bình: Lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh 

đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Quan, xã Yên Khoái; đại diện Công ty 

Lâm nghiệp Lộc Bình (đề nghị UBND huyện mời giúp các thành phần dự làm 

việc). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Tại huyện Đình Lập: Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện, thời 

gian bắt đầu từ 8h00’ ngày 28/4/2020 tại trụ sở UBND huyện Đình Lập. 

2. Tại huyện Lộc Bình: Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện, thời 

gian bắt đầu từ 14h00’ ngày 28/4/2020 tại trụ sở UBND huyện Lộc Bình. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện Đình Lập, 

Lộc Bình chỉ đạo xây dựng báo cáo bằng văn bản; in báo cáo, tài liệu liên quan 

phục vụ buổi làm việc; bố trí địa điểm, thành phần làm việc với Đoàn khảo sát. 

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

gia đầy đủ theo chương trình đề ra; tập trung tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh 

để xuất phát đi huyện Đình Lập lúc 6h15’ ngày 28/4/2020. 

3. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện, phương tiện 

phục vụ Đoàn khảo sát. 

(Thông tin chi tiết liên hệ với bà Chu Thị Kim Chi, Chuyên viên phòng 

Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh; số điện thoại: 0978.253.749)./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các thành phần Đoàn khảo sát; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- TT HĐND, UBND huyện Đình Lập, Lộc Bình; 

- Công ty LN Đình Lập, Công ty LN Lộc Bình; 

- UBND xã Đình Lập, xã Bính Xá, huyện Đình Lập;  

xã Đông Quan, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình; 

- C,PVP HĐND tỉnh; 

- Các phòng TH, HC-TC-QT, KT, CVGV; 

- Lưu: BDT, VT. 

TM. BAN DÂN TỘC 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hoàn 
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