
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

      TỈNH LẠNG SƠN 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:          /QĐ-HĐND-DT                                         Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình, 

kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND tỉnh  

 

 

BAN DÂN TỘC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021; 

Kế hoạch số 468/KH-HĐND ngày 13/8/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; Chương trình giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh 

năm 2021; 

Sau khi thống nhất trong Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát tình hình, kết quả triển  khai  thực  hiện  Nghị  quyết  số 

01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về Quy định một số mức 

chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ công tác quản lý 

về giảm nghèo ở cấp xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020. 

I. Thành phần Đoàn giám sát  

1. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng  đoàn. 

2. Ông Hoàng Quy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh, Phó Trưởng đoàn.  
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3. Ông Lộc Minh Hiệp, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Thành viên.  

4. Bà Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận 

Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Thành viên. 

5. Bà Nông Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 

Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Thành viên. 

6. Ông Lương Trương Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Gia, Ủy 

viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Thành viên. 

7. Ông Hoàng Xuân Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đình Lập, Ủy 

viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Thành viên. 

II. Thành phần mời tham gia Đoàn giám sát  

1. Đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông (Khi đoàn giám 

sát làm việc đối với UBND các huyện, thành phố). 

2. Đại diện Thường trực HĐND các huyện Bình Gia, Chi Lăng (Khi đoàn 

giám sát làm việc đối với UBND huyện). 

3. Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (giúp việc Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh). 

III. Thành phần dự làm việc của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát 

Thành phần dự làm việc gồm lãnh đạo cơ quan và thành phần khác có liên 

quan do lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát bố trí. 

Điều 2. Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại 

Điều 80, 81 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 

2015.  

I. Nội dung, phạm vi, thời gian giám sát 

1. Nội dung, phạm vi giám sát: Giám sát tình hình, kết quả triển  khai  

thực  hiện  Nghị  quyết  số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh 

về Quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 

nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin; 

hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020. 

2. Thời gian giám sát: Hoàn thành trước ngày 20/11/2021. 

II. Phương thức, đối tượng giám sát 

- Giám sát trực tiếp đối với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND huyện Bình Gia, Chi Lăng. 

- Giám sát qua báo cáo đối các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện còn lại. 
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III. Tổ chức thực hiện 

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch giám sát, đề cương báo cáo và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện kế hoạch giám sát đảm bảo nội dung, tiến độ thời gian, 

hiệu quả và đúng quy định pháp luật.   

Điều 3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND 

huyện Bình Gia, Chi Lăng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 

ông, bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Ủy viên BDT HĐND tỉnh; 

- Thành phần Đoàn giám sát; 

- Các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin 

và Truyền thông; 

- TT HĐND, UBND huyện Bình Gia, Chi Lăng;  

- C,PVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các phòng thuộc VP, KT; 

- Lưu: VT, BDT. 

TM. BAN DÂN TỘC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 
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