HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 282 /KH-HĐND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 5 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức giải trình tại phiên họp Thƣờng trực HĐND tỉnh
Quý II năm 2019
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;
Thực hiện Kế hoạch số 846/KH-HĐND ngày 21/12/2018 của Thường trực
HĐND tỉnh về tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND
tỉnh năm 2019; ý kiến thống nhất nội dung giải trình của Ban Thường trực
UBMTTQ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức phiên giải
trình như sau
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực
HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện chức năng
giám sát. Thông qua hoạt động giải trình, đánh giá đúng kết quả đạt được, hạn
chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ
chức có liên quan về việc một số dự án chậm tiến độ trên địa bàn thành phố Lạng
Sơn và tình hình công tác phân bổ quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế đối với các
phòng khám ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Phiên giải trình phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, trình tự, sát thực
tiễn, tiến hành khảo sát nắm thực địa; đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định của
pháp luật; các kết luận, kiến nghị phải tạo được sự đồng tình ủng hộ của đại biểu
HĐND và cử tri trong tỉnh.
II. NỘI DUNG, PHẠM VI, CƠ QUAN GIẢI TRÌNH
1. Nội dung thứ nhất: Một số dự án chậm tiến độ trên địa bàn thành phố
Lạng Sơn (1) Dự án Khách sạn - sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn, thành phố
Lạng Sơn; (2) Dự án Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu
Đông Kinh; (3) Dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II, giai đoạn III),
thành phố Lạng Sơn.
- Phạm vi giải trình: Thực trạng và trách nhiệm của các cơ quan liên quan
đối với 3 dự án chậm tiến độ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; giải pháp khắc
phục những tồn tại, hạn chế.
- Cơ quan chủ trì giải trình: Sở Kế hoạch và Đầu tư (1) Dự án đầu tư khách
sạn - sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn; Sở Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn (2) Dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II, giai

đoạn III) thành phố Lạng Sơn; Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh (3) Dự án Kè bờ
trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh.
- Cơ quan tham gia giải trình: Do Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ.
2. Nội dung thứ hai: Công tác phân bổ, quản lý và sử dụng quỹ khám chữa
bệnh Bảo hiểm y tế đối với các phòng khám ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn.
- Phạm vi giải trình: Thực trạng và trách nhiệm của các cơ quan liên quan
đối với việc phân bổ quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế đối với các phòng khám
ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn
chế.
- Cơ quan chủ trì giải trình: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế.
- Cơ quan tham gia giải trình: Do Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ.
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN GIẢI TRÌNH
1. Chủ trì phiên giải trình: Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Thành phần dự
- Lãnh đạo HĐND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
- Trưởng, phó các ban HĐND tỉnh.
- Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh.
- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
- Lãnh đạo VP, các phòng, chuyên viên VP HĐND tỉnh
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giải trình, tham gia giải trình.
- Phóng viên báo, đài.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: dự kiến ngày 14 tháng 6 năm 2019 (có
thông báo cụ thể sau).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân tỉnh
- Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, yêu cầu giải trình và hồ sơ, tài liệu liên
quan đến nội dung giải trình; Tổ chức phiên họp giải trình theo đúng quy định của
pháp luật.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ trì giải trình chuẩn bị báo cáo bằng văn
bản theo nội dung trên (đề cương gửi kèm); tham gia giải trình các nội dung liên
quan theo quy định. Báo cáo của cơ quan (in 50 bản) gửi về Thường trực HĐND
tỉnh qua Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày 31/5/2019.
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- Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tham gia giải trình chuẩn bị các nội dung
thuộc thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; tham gia giải trình các nội
dung liên quan theo quy định.
3. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh
- Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội: Chủ trì tham mưu cho
Thường trực khảo sát về các nội dung được giao; chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu
liên quan phục vụ việc tổ chức phiên giải trình, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh
theo quy định (Ban Kinh tế - Ngân sách chuẩn bị nội dung 1; Ban Văn hóa - Xã hội
chuẩn bị nội dung 2).
- Các Ban của HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và theo sự phân
công của Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chuẩn bị tốt nội dung, yêu cầu giải
trình.
4. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
- Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh mời đại biểu dự phiên họp giải
trình đúng thành phần; cung cấp tài liệu phiên giải trình cho đại biểu dự.
- Tham gia chuẩn bị tốt các nội dung, yêu cầu giải trình; chuẩn bị phòng
họp và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức phiên giải trình đạt kết quả.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND
tỉnh quý II năm 2019. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có
liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Các thành phần dự phiên họp;
- CPVP HĐND tỉnh;
- Website VP;
- Lưu: VT.

TM. THƢỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thị Hậu
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
Giải trình một số dự án chậm tiến độ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
(Kèm Kế hoạch số 282 /KH-HĐND, ngày21/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
2. Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
1. Giới thiệu tổng quan về dự án, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ
thực hiện dự án.
2. Tình hình phân bổ vốn đối với các dự án (báo cáo chi tiết số vốn được
phân bổ hằng năm, nguồn vốn). Công tác nghiệm thu và thanh toán khối lượng
hoàn thành, tình hình nợ đọng vốn (chi tiết khối lượng được thanh toán theo từng
giai đoạn; hiện còn nợ bao nhiêu)
3. Những điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện dự án (nêu rõ lý do,
nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung).
4. Việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; kiến nghị của các đơn vị
thanh tra, kiểm toán; kiến nghị của các Đoàn giám sát thuộc HĐND tỉnh.
5. Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án: (Chấp hành các văn bản
pháp luật về đầu tư XDCB theo quy định của pháp luật; công tác giám sát, đánh
giá đầu tư các dự án…).
6. Sự phối hợp với chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị trong công tác giải
phóng mặt bằng và các công tác khác liên quan các dự án đầu tư XDCB.
7. Các kiến nghị cử tri và việc giải quyết kiến nghị cử tri liên quan đến dự án
8. Các nội dung khác liên quan;
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị, đề xuất.
2. Biện pháp, giải pháp.
_____________
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ĐỀ CƢƠNG
Báo cáo công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
đối với các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
từ năm 2018 đến ngày 31/5/2019
(Kèm Kế hoạch số 282 /KH-HĐND, ngày21/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh)
I. Công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT đối với các cơ sở khám chữa
bệnh BHYT ngoài công lập trên địa bàn tỉnh
1. Đánh giá chung hệ thống cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT ngoài
công lập trên địa bàn tỉnh (số lượng cơ sở, nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang
thiết bị đáp ứng nhu cầu KCB BHYT).
2. Công tác tổ chức KCB BHYT.
- Việc tổ chức ký hợp đồng KCB BHYT.
- Việc phân bổ thẻ BHYT.
- Việc cung ứng các dịch vụ KCB BHYT.
- Kết quả, chất lượng KCB BHYT.
3. Công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT.
4. Công tác giám định BHYT.
5. Công tác phối hợp.
6. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo
về BHYT.
II. Đánh giá chung về công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT đối với các
cơ sở KCB BHYT ngoài công lập
1. Kết quả đạt được và nguyên nhân.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
III. Kiến nghị, đề xuất

1. Đối với Trung ương
2. Đối với HĐND và UBND tỉnh.
3. Đối với Sở Y tế và các sở ngành liên quan.
4. Đối với các cơ sở KCB BHYT ngoài công lập./.
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