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THÔNG BÁO 

Chương trình khảo sát về việc giải quyết kiến nghị cử tri  

tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI  

 

Thực hiện Chương trình hoạt động khảo sát, giám sát năm 2020; Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát nắm tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị cử 

tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI, nội dung như sau: 

I. NỘI DUNG  

Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ làm việc với Công ty Cổ phần cấp thoát Lạng Sơn 

để nghe báo cáo tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Văn Quan về 

nội dung:“Cử tri thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đề nghị Công ty cấp thoát 

nước Lạng Sơn khẩn trương hoàn thành Dự án Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp 

nước thị trấn Văn Quan vì đã chôn ống xong từ năm 2017, đến nay vẫn chưa 

đưa vào sử dụng, gây lãng phí”. 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần cấp thoát Lạng Sơn báo cáo 

kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tập trung vào các nội dung sau: 

1. Khái quát chung về Dự án cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan (báo cáo rõ về công tác lập, thẩm định, phê duyệt 

kinh tế- kỹ thuật; tổng mức đầu tư dự án; công tác khảo sát xây dựng, lập, thẩm 

định, phê duyệt thiết kế; giải phóng mặt bằng dự án; lựa chọn nhà thầu, ký kết 

hợp đồng xây dựng, thi công xây dựng dự án,...). 

2. Công tác chỉ đạo điều hành, quản lý dự án; tiến độ thực hiện các hạng 

mục công trình theo thiết kế được duyệt; khối lượng hoàn thành các hạng mục 

công trình; công tác giám sát và quản lý chất lượng công trình. 

3. Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư; tạm ứng, thanh toán khối lượng 

hoàn thành; việc giải ngân, thanh quyết toán vốn. 

4. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự 

án; nguyên nhân; giải pháp thực hiện; đề xuất, kiến nghị. 

5. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Văn Quan về nội dung 

nêu trên. 

II. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

1. Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh: 

- Ông Vy Thế Hồng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn. 

- Ông Hoàng Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Phó 

Trưởng đoàn. 

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy viên 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Thành viên. 
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2. Ban Dân tộc HĐND tỉnh mời dự làm việc 

- Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện Văn Quan. 

- Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

- Đại diện Trạm nước sạch Văn Quan. 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh (giúp việc Đoàn khảo sát). 

3. Thành phần dự làm việc của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng 

Sơn: Do Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn bố trí. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

1. Từ 8h00’-9h00’ ngày 12/8/2020: Đoàn khảo sát sẽ đi xem xét thực tế 

các hạng mục công trình của Dự án cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn 

Văn Quan do Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn làm chủ đầu tư. 

2. Từ 9h00'-11h30’ ngày 12/8/2020: Đoàn khảo sát làm việc với Công ty 

Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn tại trụ sở UBND huyện Văn Quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát 

nước Lạng Sơn chỉ đạo xây dựng báo cáo theo nội dung trên và gửi báo cáo về 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh trước ngày 11/8/2020; in báo cáo, tài liệu liên quan 

phục vụ buổi làm việc; bố trí thành phần làm việc với Đoàn khảo sát. 

Đề nghị UBND huyện Văn Quan tạo điều kiện bố trí địa điểm làm việc 

cho Đoàn khảo sát và các thành phần tham dự. 

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 12/8/2020.  

Ban Dân tộc HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến các thành phần tham 

gia Đoàn khảo sát và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện. 

(Thông tin chi tiết liên hệ với bà Chu Thị Kim Chi, Chuyên viên phòng 

Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh; số điện thoại: 0978.253.749)./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- Thành phần Đoàn khảo sát; 

- Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- TT HĐND, UBND huyện Văn Quan; 

- UBND thị trấn Văn Quan;  

- Trạm nước sạch Văn Quan; 

- C,PVP HĐND tỉnh; 

- Các phòng TH, HC-TC-QT, KT; 

- Lưu: VT, BDT(CTKC). 

TM. BAN DÂN TỘC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vy Thế Hồng 
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