
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 263 /KH-HĐND-VHXH Lạng Sơn, ngày 15 tháng 5 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Giám sát tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị,  

đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số  262  /QĐ-HĐND-VHXH ngày 15/5/2020 của Ban 

Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - 

Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giám sát tình hình tình hình cung ứng, 

quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục từ năm 

2018 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá đúng thực trạng, kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn, 

vướng mắc trong công tác cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy 

học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2018 đến năm 2020;  

- Xác định những nguyên nhân của hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong 

công tác cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học, từ đó đề xuất 

kiến nghị các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác cung ứng, quản lý, 

sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục  trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị được giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện kế 

hoạch và phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ theo tiến 

độ và kế hoạch giám sát đề ra. 

- Các cơ quan, đơn vị được giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện kế 

hoạch và phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC GIÁM SÁT 

1. Nội dung 
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Giám sát tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy 

học tại các cơ sở giáo dục từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(có Đề cương kèm theo). 

2. Đối tượng, hình thức giám sát 

- Giám sát trực tiếp đối với Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện Chi 

Lăng, Văn Quan. Thời gian và thành phần làm việc sẽ có thông báo cụ thể. 

- Giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện, thành phố còn lại. 

- Khảo sát thực tế tại một số đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT 

Thực hiện theo Quyết định số 262 /QĐ-HĐND-VHXH ngày 15 /5/2020 của 

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng 

trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục từ năm 2018 đến năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN  

1. Các công việc hoàn thành trước ngày 15/5/2020 

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 25/5/2020 

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

Xã hội HĐND tỉnh theo kế hoạch. Tổ chức nghiên cứu các báo cáo, tài liệu.  

3. Các công việc hoàn thành trước ngày 05/06/2020 

Tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch (thời gian, địa điểm, 

chương trình khảo sát, giám sát cụ thể sẽ có thông báo sau). 

4. Các công việc hoàn thành trước ngày 15/6/2020 

 Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát; lấy ý kiến đối với dự thảo báo 

cáo kết quả giám sát. Hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát và gửi báo cáo giám sát 

theo quy định. 

5. Từ sau ngày 15/6/2020 

Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh thực hiện theo dõi kết quả giải quyết kiến 

nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố chỉ đạo xây dựng báo cáo theo nội dung Đề cương, gửi về Ban Văn hóa 

- Xã hội HĐND tỉnh chậm nhất trước ngày 25/5/2020 để các thành viên Đoàn 

giám sát nghiên cứu (gửi qua đường Công văn và qua địa chỉ Email: 

duongtunglam2106@gmail.com để theo dõi, tổng hợp). 

Trên đây là Kế hoạch giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh về 

việc giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, đề 

nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, triển khai thực hiện. 

(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Dương Tùng Lâm, chuyên 

viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Điện thoại: 

02053.812.184; 0942.832.866)./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Sở: GD&ĐT; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- CVP, PVP HĐND tỉnh; 

- Các phòng: TH, HC-TC-QT, KT; 

- Lưu: VT. 

 TM. BAN VĂN HÓA- XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thảm 
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