HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 46 /KH-HĐND-PC

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Khảo sát tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND
ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành Đề án xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
tại UBND các huyện Chi Lăng, Văn Lãng
_____________________

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh; Kế hoạch số 478/KH-HĐND ngày 07/8/2019 của Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội
đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng
Sơn năm 2020;
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch khảo sát việc tổ
chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016
của HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 tại UBND các huyện Chi Lăng, Văn Lãng
nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:
Thông qua hoạt động khảo sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả việc triển
khai thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND
tỉnh Lạng Sơn ban hành Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2016-2020; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân,
trách nhiệm của các cấp, các ngành và những kiến nghị, đề xuất.
2. Yêu cầu:
Việc tổ chức hoạt động khảo sát bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật;
bảo đảm đúng phạm vi, nội dung, thời gian khảo sát theo kế hoạch; Đoàn khảo
sát làm việc trực tiếp với các cơ quan được khảo sát, không làm ảnh hưởng tới
hoạt động bình thường của các cơ quan được khảo sát.
II. HÌNH THỨC, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT

1. Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát trực tiếp tại UBND các huyện
Chi Lăng và Văn Lãng, cụ thể:

1.1. Đề nghị UBND huyện Chi Lăng lựa chọn 01 xã, 01 thị trấn.
1.2. Đề nghị UBND huyện Văn Lãng lựa chọn 01 xã biên giới, 01 thị
trấn.
2. Phạm vi khảo sát: Việc tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên
địa bàn huyện và cơ sở, giai đoạn 2016-2020, số liệu báo cáo từ 01/01/2017 đến
31/12/2019.
III. NỘI DUNG KHẢO SÁT (Có đề cương gợi ý báo cáo gửi kèm)
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian, địa điểm
1.1. Làm việc tại trụ sở UBND huyện Chi Lăng vào hồi 08h00’ ngày 10
tháng 3 năm 2020.
1.2. Làm việc tại trụ sở UBND huyện Văn Lãng vào hồi 08h00’ ngày 11
tháng 3 năm 2020.
2. Thành phần Đoàn khảo sát
- Ông Vũ Văn Quang, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn;
- Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó
Trưởng đoàn;
- Bà Hồ Thị Lan Anh, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Bà Hoàng Thúy Duyên, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ông Nguyễn Văn Hương, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ông Phạm Quang Cường, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ông Vương Lê Hoàng, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh trân trọng kính mời tham gia đoàn khảo sát
lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (khi làm
việc tại UBND huyện Văn Lãng); Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo Ban
Pháp chế HĐND huyện được khảo sát; lãnh đạo, chuyên viên phòng Tổng hợp
Văn phòng HĐND tỉnh.
3. Thành phần làm việc của huyện: Do Chủ tịch UBND các huyện Chi
Lăng, Văn Lãng chỉ đạo, bố trí.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện Chi
Lăng, Văn Lãng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được khảo sát xây dựng báo cáo
bằng văn bản và gửi về Ban Pháp chế HĐND tỉnh trước ngày 25/02/2020; in báo
cáo, tài liệu liên quan phục vụ buổi làm việc; bố trí địa điểm, thành phần làm
việc với Đoàn khảo sát.
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2. Đề nghị các thành phần tham gia Đoàn khảo sát bố trí, sắp xếp công việc
tham gia đầy đủ theo kế hoạch đề ra.
3. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện, phương tiện
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 6h30’ ngày 10/03/2020 và lúc 6h30’
ngày 11/3/2020.
(Thông tin chi tiết liên hệ với bà Đinh Thị Phương, Chuyên viên phòng
Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh, số điện thoại: 0912.939.739; email:
phuonglinhtp1978@gmail.com)
Kế hoạch này thay cho giấy mời./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy viên BPC HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- TT HĐND và lãnh đạo UBND các huyện Chi Lăng,
Văn Lãng;
- C, PCVP HĐND tỉnh;
- Phòng Tổng hợp;
- Phòng HC-TC-QT;
- Lưu: BPC, VT.
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TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Quang

