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KẾ HOẠCH 

Giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 

39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy định chính sách  

hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh 

con đúng chính sách dân số; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015  

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc  

thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015-2020 

 

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-HĐND-DT ngày 07 /3/2020 của Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện 

Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy định chính 

sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con 

đúng chính sách dân số; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, giai đoạn 2015-2020; Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh xây 

dựng kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong tổ 

chức triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của 

Chính phủ và Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh.  

2. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các 

chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện chính sách 

dân số và giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn 

tỉnh. 

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, PHƯƠNG THỨC, ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT 

1. Nội dung, phạm vi giám sát: Giám sát trên địa bàn tỉnh về tình hình, 

kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của 

Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân 

tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; Quyết định số 498/QĐ-TTg 

ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015-2020 (Các cơ quan, đơn vị chịu 

sự giám sát lấy số liệu báo cáo tính từ tháng 6/2015 đến hết tháng 02/2020). 

(Có Đề cương xây dựng báo cáo giám sát gửi kèm theo kế hoạch này). 
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2. Phương thức, đối tượng giám sát:  

- Tổ chức nghiên cứu báo cáo giám sát của các cơ quan, đơn vị chịu sự 

giám sát, kết hợp đi khảo sát thực tế trên địa bàn xã để gặp gỡ một số hộ gia 

đình dân tộc thiểu số thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP 

và cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện Đề án theo Quyết định số 498/QĐ-TTg. 

- Giám sát trực tiếp đối với Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Lộc 

Bình, Tràng Định; UBND xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình. 

- Giám sát thông qua báo cáo đối với UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi 

Lăng, Đình Lập, Cao Lộc, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Văn Lãng. 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Thành phần Đoàn giám sát và thành phần mời tham gia Đoàn giám sát 

theo Điều 1 Quyết định số 94 /QĐ-HĐND-DT ngày 07 /3/2020 của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh. 

2. Thành phần làm việc của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Do lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị bố trí. 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Các công việc hoàn thành trước ngày 12/3/2020 

Thu thập tài liệu, nghiên cứu xây dựng, ban hành quyết định thành lập 

Đoàn giám sát; kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo gửi đến các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

2. Các công việc hoàn thành trước ngày 30/3/2020 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo về Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh theo kế hoạch; tập hợp hồ sơ, tài liệu liên quan. 

- Tổ chức nghiên cứu các báo cáo, tài liệu của các cơ quan, đơn vị chịu sự 

giám sát. 

- Làm việc với một số sở, ngành, UBND huyện về các vấn đề liên quan 

(khi cần thiết). 

3. Các công việc hoàn thành trước ngày 15/4/2020 

Tổ chức hoạt động giám sát theo kế hoạch (Thời gian, địa điểm, chương 

trình giám sát sẽ có thông báo sau). 

4. Các công việc hoàn thành trước ngày 30/4/2020 

- Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát. 

- Tổ chức họp lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả giám sát. 

- Thực hiện việc chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát và gửi 

báo cáo giám sát đến Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn 

vị liên quan theo quy định. 

5. Công việc sau ngày 30/4/2020 
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Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện trách nhiệm theo dõi kết quả giải quyết 

kiến nghị sau giám sát đối với các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Căn cứ nội dung kế 

hoạch, Đoàn giám sát đề nghị Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình chỉ đạo 

xây dựng báo cáo theo nội dung đề cương; cung cấp thông tin, tài liệu có liên 

quan và làm rõ thêm các vấn đề khi Đoàn giám sát đề nghị. Chuẩn bị hồ sơ, tài 

liệu có liên quan khi Đoàn giám sát tiến hành đi thực tế theo kế hoạch. Bố trí 

thành phần và địa điểm làm việc. 

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về Ban Dân tộc HĐND tỉnh trước 

ngày 30/3/2020 để thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu (gửi đường công văn 

và bản mềm qua Email:kimchilocbinhls@gmail.com). 

2. Đề nghị các thành phần Đoàn giám sát sắp xếp công việc, tham gia 

giám sát theo kế hoạch. 

3. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp chuẩn bị các điều kiện đảm 

bảo phục vụ hoạt động Đoàn giám sát. 

 (Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Chu Thị Kim Chi, Chuyên 

viên phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh. Số điện thoại: 02053.811.484;  

0978.253.749)./.      

 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Thành phần Đoàn giám sát; 

- Sở, ngành: Y tế, Ban Dân tộc tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện;  

- UBND xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình; 

- C,PVP HĐND tỉnh; 

- Phòng TH, HC-TC-QT, KT, Đ/c Chi; 

- Lưu: BDT, VT. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH 

 Vy Thế Hồng  
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