
HĐND TỈNH LẠNG SƠN 

ĐOÀN GIÁM SÁT 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-ĐGS- VHXH Lạng Sơn, ngày     tháng 10 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Giám sát về tình hình thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh  

ban hành từ năm 2016 đến nay thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ- HĐND-VHXH ngày 15/10/2021 của Ban 

Văn hóa– Xã hội HĐND tỉnh giám sát về tình hình thực hiện một số nghị quyết 

của HĐND tỉnh ban hành từ năm 2016 đến nay thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch 

giám sát, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Đánh giá tình hình, tiến độ triển khai, kết quả thực hiện một số nghị quyết 

của HĐND tỉnh; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, 

trách nhiệm của các cấp, các ngành, trên cơ sở đó kiến nghị các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nghị quyết trong thời gian 

tới. 

2. Yêu cầu  

Đoàn giám sát thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo theo quy định của pháp 

luật, đúng thời gian, tiến độ đã đề ra theo kế hoạch. Các đơn vị chịu sự giám sát 

thực hiện nghiêm túc kế hoạch giám sát; báo cáo, cung cấp tài liệu liên quan đầy 

đủ, kịp thời 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 giám sát:  

1.1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 

21/7/2017 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định 

học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán 

kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ 

thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách 

theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi 

tắt là Nghị quyết số 53). 

1.2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao 

tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Nghị quyết số 11). 

1.3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 

21/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên 
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chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy và định mức kinh phí 

mua vật dụng cá nhân đối với học viên cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma 

túy tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Nghị quyết số 27).  

1.4. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ 

trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 

người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng; người cai nghiện ma 

túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Nghị quyết số 03). 

2. Đối tượng, hình thức giám sát 

2.1. Giám sát trực tiếp đối với Sở Giáo dục và Đào tạo (Nghị quyết số 53), 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (các Nghị quyết số 11,27,03); UBND huyện 

Tràng Định (các Nghị quyết số 53, 11, 03).  

2.2. Giám sát qua báo cáo đối với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn 

(các Nghị quyết số 27,03); UBND các huyện, thành phố còn lại (các Nghị quyết số 

53, 11, 03). 

2.3. Khảo sát thực tế tại một số trường học trên địa bàn xã Hữu Lễ, huyện 

Văn Quan (phục vụ cho giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 53). 

2.4 Phạm vi giám sát: từ khi các nghị quyết có hiệu lực thi hành đến ngày 

30/9/2021. 

IV. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

1. Thành phần Đoàn giám sát theo Quyết định số 803/QĐ-HĐND-VHXH 

ngày  15/10/2021 của Ban Văn hóa-  Xã hội HĐND tỉnh. 

2. Trân trọng mời đại biểu tham gia Đoàn giám sát: 

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện Tràng Định, Văn Quan (khi Đoàn 

giám sát, khảo sát và làm việc tại địa bàn). 

3. Thành phần làm việc của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: do lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị bố trí. 

V. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

1. Từ ngày 10/10 đến ngày 15/10/2021: 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 chịu sự giám sát.  

2. Từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2021  

Các đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo về Ban Văn hóa– Xã hội HĐND 

tỉnh theo kế hoạch; tập hợp hồ sơ, tài liệu liên quan. Thành viên Đoàn giám sát 

nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung giám sát. 
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3. Từ ngày 25/10 đến ngày 05/11/2021  

Tổ chức hoạt động giám sát theo kế hoạch (có thông báo cụ thể thời gian 

giám sát, khảo sát sau). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh 

và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng báo cáo theo 

Đề cương gửi kèm Kế hoạch này; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và làm 

rõ thêm các vấn đề khi Đoàn giám sát đề nghị; bố trí thành phần và địa điểm làm 

việc với Đoàn giám sát. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về Ban Văn hóa- Xã 

hội HĐND tỉnh trước ngày 22/10/2021 (gmail: nmphuong-04@langson.gov.vn). 

2. Đề nghị các thành viên Ban Văn hóa- Xã hội, các đại biểu sắp xếp công 

việc, tham dự đầy đủ để hoạt động giám sát đạt hiệu quả. 

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện, tổ chức 

phục vụ hoạt động Đoàn giám sát theo kế hoạch. 

 (Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với ông Vy Quang Dũng, Phó Trưởng 

ban Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh, ĐT: 02053.888.983, DĐ: 0915.989.280; bà 

Nguyễn Minh Phượng, chuyên viên phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh - ĐT: 02053.811.484, DĐ: 0978.106.136). 

 

 

Nơi nhận: 

- TT HĐND tỉnh (B/c);  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Thành viên Đoàn giám sát; 

- Các Sở: GDĐT, LĐTBXH;  

- TT HĐND, UBND các huyện, TP; 

- Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn; 

- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các phòng: CTHĐND, HC-TC-QT; KT; 

- Lưu:  VT. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

  TRƯỞNG BAN VĂN HÓA- XÃ HỘI 

Hoàng Thị Kim Vân 
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