HĐND TỈNH LẠNG SƠN
ĐOÀN GIÁM SÁT
Số: 107 /CTr-ĐGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 12 tháng 3 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
Giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện,
cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018
của Bộ Chính trị và tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND
ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng
nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp
huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của
Bộ Chính trị và tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày
10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Đoàn giám sát xây dựng Chương trình giám sát tình hình thực hiện Đề án
sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và việc nhập thôn, khối phố trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:
I. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI GIÁM SÁT

1. Nội dung: Giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính
cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018
của Bộ chính trị và tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày
10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2. Phạm vi giám sát: Kết quả số liệu báo cáo từ khi các Nghị quyết trên
có hiệu lực đến hết ngày 31/5/20201. (Có đề cương báo cáo kèm theo)
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC GIÁM SÁT

1. Đối tượng chịu sự giám sát: Giám sát Ủy ban nhân dân các cấp, Sở
Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị
hành chính cấp huyện, cấp xã và việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn.
2. Hình thức giám sát:
- Giám sát trực tiếp đối với: UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND các huyện Văn
Quan, Bắc Sơn, Văn Lãng, Lộc Bình; UBND các xã, thị trấn có thôn được nhập
theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh và UBND cấp
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Căn cứ theo Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn, Kế hoạch Đại hội Đảng
bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng “…Đại hội đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020 và
hoàn thành trước ngày 31/5/2020…”

xã sau khi được sắp xếp theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14, ngày
21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với: UBND các huyện, thành phố và
UBND các xã, phường, thị trấn còn lại.
III. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Thành phần Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh:
Như thành phần được quy định tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 10
tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Đoàn giám sát chia thành 02 đoàn để thực hiện giám sát, khảo sát trực
tiếp tại các đơn vị.
2.1 Đoàn số 1: Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn.
Các thành viên:
- Ông Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn.
- Ông Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy
ban MTTQ tỉnh.
- Ông Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
- Bà Trần Thanh Nhàn, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
- Bà Hoàng Thị Hiền, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Đoàn giám sát trực tiếp tại UBND huyện Lộc Bình và UBND huyện Văn
Quan việc đi khảo sát thực tế tại các đơn vị liên quan do Trưởng đoàn quyết
định.
2.2 Đoàn số 2: Bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn.
Các thành viên:
- Ông Vũ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Pháp chế HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn.
- Ông Vy Thế Hồng, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
- Bà Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp.
- Ông Phạm Quang Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cao Lộc.
- Ông Vương Lê Hoàng, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Đoàn giám sát trực tiếp tại UBND huyện Bắc Sơn và UBND huyện Văn
Lãng. Việc đi khảo sát thực tế tại các đơn vị liên quan do Trưởng đoàn quyết
định.
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2. Đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát
- Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố (các đơn vị được giám sát
trực tiếp).
IV. THỜI GIAN GIÁM SÁT

1. Ngày 20/3/2020 họp Đoàn giám sát thống nhất chương trình giám sát,
đề cương báo cáo; ban hành và gửi văn bản đến UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị
liên quan, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.
2. Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/5/2020 các đơn vị xây dựng báo cáo
gửi về Văn phòng HĐND tỉnh.
3. Từ ngày 30/5/2020 đến ngày 15/7/2020: Nghiên cứu báo cáo.
4. Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 15/8/2020, Đoàn giám sát HĐND tỉnh tổ
chức giám sát trực tiếp tại UBND tỉnh, UBND các huyện Văn Quan, Bắc Sơn,
Văn Lãng, Lộc Bình, chương trình giám sát chi tiết sẽ được thông báo sau.
5. Từ ngày 16/8/2020 đến 15/9/2020, xây dựng báo cáo kết quả giám sát.
6. Hoàn thiện, ban hành báo cáo giám sát và xây dựng Nghị quyết giám
sát chuyên đề trước ngày 15/10/2020.
- Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn giám
sát tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát, trình Hội đồng nhân
dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
- Đoàn giám sát phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị dự thảo
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát chuyên đề và trình Hội đồng
nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Chương trình giám sát, đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố
Lạng Sơn, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng báo cáo theo yêu cầu bằng
văn bản (gồm cả bản điện tử), các tài liệu liên quan gửi đến Hội đồng nhân dân
tỉnh trước ngày 30/5/2020.
2. Trước khi tổ chức giám sát, Đoàn giám sát sẽ tổ chức khảo sát tại
UBND huyện Bình Gia và UBND huyện Tràng Định. Đoàn giám sát sẽ gửi
thông báo đến các thành viên Đoàn giám sát và đối tượng khảo sát, giám sát sau.
3. Đoàn giám sát đề nghị các thành viên Đoàn giám sát chủ động sắp xếp
công việc, nghiên cứu tài liệu, tham dự đầy đủ để Chương trình giám sát đạt
hiệu quả.
4. Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát
bảo đảm chất lượng, đúng quy định pháp luật.
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5. Gửi kèm theo Chương trình là Đề cương giám sát đối với các cơ quan,
đơn vị.
Trong quá trình thực hiện nếu có phối hợp công việc đề nghị các cơ quan
hữu quan liên hệ với Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua Phó Trưởng Ban:
Trần Thị Sơn Thùy, SĐT:02053.813.425, DĐ: 0935.958.388 hoặc Ủy viên Ban
Pháp chế HĐND tỉnh, thư ký đoàn giám sát: Vương Lê Hoàng, SĐT:
0913.032.166, email: vuonglehoangls@gmail.com.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP HĐND tỉnh;
- Phòng TH, HC-TC-QT, KT;
- CV phòng TH;
- Lưu:, VT.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Hoàng Văn Nghiệm
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