
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /KH-HĐND Lạng Sơn, ngày  03  tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Hoạt động giám 

sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;  

Thực hiện Kết luận số 350-KL/TU ngày 30/5/2021 của Tỉnh ủy về 

công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh, để góp phần kiểm soát chặt chẽ dịch 

bệnh, ngăn ngừa không để dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng, Thường 

trực HĐND tỉnh thông báo Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

I. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Kiểm tra tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Xác định những khó khăn, hạn chế, 

vướng mắc, nguyên nhân và những kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

- Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh, Trưởng đoàn. 

- Bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn. 

- Ông Triệu Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn. 

- Bà Hoàng Thúy Duyên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, thành viên. 

- Bà Hoàng Thị Kim Vân, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND 

tỉnh, thành viên. 

- Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành 

viên. 

- Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

*Thường trực HĐND tỉnh mời tham gia Đoàn kiểm tra: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế. 
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- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục 

Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- 

Lạng Sơn khi đoàn làm việc tại cửa khẩu Tân Thanh. 

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khi Đoàn làm việc tại khu 

cách ly y tế tập trung của tỉnh (Cơ sở 2 Trung đoàn 123, thôn Pha Lác, thị trấn 

Chi Lăng). 

- Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND các huyện: Chi 

Lăng, Văn Lãng, Cao Lộc khi đoàn kiểm tra, làm việc trên địa bàn huyện. 

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

1. Ngày 04/6/2021: Đoàn kiểm tra tại huyện Chi Lăng. 

- Từ 7h30 đến 10h00: Đoàn kiểm tra tại khu cách ly y tế tập trung của 

tỉnh (Cơ sở 2 Trung đoàn 123, thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng); khu cách ly y 

tế tập trung của huyện: Thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ; trường phổ thông 

Dân tộc nội trú- THCS Chi Lăng.     

- Từ 10h00, Đoàn làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 và các đơn vị tại trụ sở UBND huyện Chi Lăng (UBND huyện chuẩn bị 

phòng họp, các điều kiện làm việc). 

2. Ngày 09/6/2021: Đoàn kiểm tra tại huyện Văn Lãng, huyện Cao Lộc. 

Buổi sáng: 

- Từ 7h30 đến 10h00, Đoàn kiểm tra tại Cửa khẩu Tân Thanh; khu cách 

ly y tế tập trung của huyện: Trường phổ thông Dân tộc nội trú- THCS Văn 

Lãng; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện.   

- Từ 10h00, Đoàn làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 huyện Văn Lãng và các đơn vị tại trụ sở UBND huyện Văn Lãng (UBND 

huyện chuẩn bị phòng họp, các điều kiện làm việc). 

Buổi chiều:  

- Từ 14h00, Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH Xuân Cương; khu cách 

ly y tế tập trung của tỉnh: bệnh viện Y học cổ truyền; khu cách ly y tế tập 

trung của huyện: Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh.  

- Từ 16h00, Đoàn làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 huyện Cao Lộc và các đơn vị tại trụ sở UBND huyện Cao Lộc (UBND 

huyện Cao Lộc chuẩn bị phòng họp, các điều kiện làm việc). 

3. Ngày 10/6/2021 

Từ 08h00, Đoàn làm việc với UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan 

của tỉnh. (Đề nghị UBND tỉnh mời giúp; chuẩn bị phòng họp, các điều kiện 

làm việc). 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn kiểm tra, gửi về 

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND trước 11h00, ngày 08/6/2021 để Ban tổng hợp 

báo cáo Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo theo Đề cương kèm theo Kế hoạch 

này; gửi bằng văn bản và bản Word theo địa chỉ email: nmphuong-

04@langson.gov.vn; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Chi 

Lăng báo cáo trực tiếp Đoàn kiểm tra khi đoàn đến làm việc tại huyện sáng 

ngày 04/6/2021). 

2. Đề nghị các thành phần tham gia Đoàn kiểm tra bố trí, sắp xếp công 

việc tham gia đầy đủ theo kế hoạch. 

3. Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đảm bảo các điều 

kiện phục vụ Đoàn kiểm tra. Các thành phần Đoàn kiểm tra tập trung tại trụ 

sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để xuất phát: ngày 04/6 xuất phát 

lúc 06h45; ngày 09/6:buổi sáng xuất phát lúc 06h30, buổi chiều xuất phát lúc 

13h45. 

(Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đ/c Nguyễn Minh Phượng, 

chuyên viên phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

ĐTCQ: 02053.811.484, DĐ: 0978.106.136). 

Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

 
 

Nơi nhận: 
-Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các thành phần Đoàn kiểm tra; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- C,PVP ĐĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các đơn vị Đoàn đến kiểm tra; 

- Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 

- Các phòng chuyên môn của VP, KT; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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