
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

 
Số: 279/TB-ĐGS-VHXH                        Lạng Sơn, ngày  05 tháng 6  năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

Chương trình giám sát các thiết chế văn hóa, thể thao của Ban Văn hóa - Xã hội 
HĐND tỉnh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn  

và Tỉnh đoàn Lạng Sơn. 

 

Kính gửi: - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; 
- Tỉnh đoàn Lạng Sơn. 
 

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông báo Chương trình giám 
sát các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh thuộc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các thiết 
chế văn hóa, thể thao thuộc Tỉnh đoàn Lạng Sơn quản lý với các nội dung, thời gian, địa 
điểm, thành phần và chương trình làm việc cụ thể như sau:  

I. Tại Tỉnh đoàn Lạng Sơn. 

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 cấp tỉnh giai đoạn 2013-2018 do Tỉnh 
đoàn Lạng Sơn trực tiếp quản lý.  

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

a) Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 Thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

b) Địa điểm: Tỉnh đoàn Lạng Sơn bố trí.  

c) Chương trình làm việc: Sau khi Đoàn giám sát đi khảo sát Cung Thanh thiếu 
nhi Lạng Sơn (Đoàn nghe báo cáo nhanh, đánh giá về thực trạng công tác quản lý và 
sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao và kiến nghị, đề xuất của đơn vị). Đoàn sẽ làm 
việc với Tỉnh đoàn Lạng Sơn, nghe báo cáo theo đề 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 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 giám sát: 
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Tỉnh đoàn Lạng Sơn bố trí lãnh đạo và các thành phần có liên quan tham gia 
buổi giám sát. 

c) Giúp việc Đoàn giám sát: 

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

d) Mời tham gia Đoàn giám sát: 

Mời đại diện lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tham gia 
cùng đoàn. 

II. Tại sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

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 cấp tỉnh giai đoạn 2013-2018 do sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý. 

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

a) Thời gian: Từ 14h00 - 17h00 Thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2018  

b) Địa điểm: Do sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch bố trí. 

c) Chương trình làm việc: 

Sau khi Đoàn giám sát đi khảo sát Trung tâm văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Thư viện 
tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Rạp chiếu phim Đông Kinh, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục, 
thể thao tỉnh (Đoàn nghe báo cáo nhanh, đánh giá về thực trạng công tác quản lý, sử dụng 
các thiết chế văn hóa, thể thao và kiến nghị, đề xuất của các đơn vị).  Đoàn giám sát sẽ 
làm việc với lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nghe báo cáo theo đề cương 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) Đoàn 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 giám sát: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí lãnh đạo và các thành phần có liên quan 
tham gia buổi giám sát. 

c) Giúp việc Đoàn giám sát: 

Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh (giúp việc Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 
tỉnh). 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn chỉ đạo Cung Thanh thiếu nhi xây 
dựng báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao 
và kiến nghị, đề xuất của đơn vị; bố trí địa điểm, thành phần làm việc với Đoàn giám 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 11/6/2018 để nghiên cứu. 

2. Đề nghị đồng chí giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Lạng Sơn chỉ 
đạo: Trung tâm văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Rạp chiếu phim 
Đông Kinh, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh xây dựng báo cáo đánh 
giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao và đề xuất kiến nghị 
của các đơn vị; bố trí địa điểm, thành phần làm việc với Đoàn giám sát theo chương trình đã 
đề ra. Đề nghị in báo cáo theo thành phần làm việc và gửi báo cáo của các đơn vị về Ban 
Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trước ngày 11/6/2018 để nghiên cứu. 

3. Đề nghị các thành phần Đoàn giám sát bố trí, sắp xếp công việc tham gia đầy 
đủ và đúng thành phần. 

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

Các thành phần tham gia Đoàn giám sát tập trung trước 10 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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