
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:   825/TB-HĐND-VHXH Lạng Sơn, ngày  22 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Chương trình 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 thông báo chương trình giám sát 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, như sau: 

I. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN  

Theo Kế hoạch số 804/KH-ĐGS-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. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Ngày 01/11/2021: từ 08h00 giám sát trực tiếp tại UBND huyện Tràng 
Định. 

2. Ngày 02/11/2021: Đoàn khảo sát tại huyện Văn Quan. 

- Từ 08h00 đến 09h30: khảo sát thực tế tại trường PTDT bán trú tiểu học 
xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan. 

- Từ 09h50 đến 11h30: khảo sát thực tế tại trường PTDT bán trú THCS xã 
Hữu Lễ, huyện Văn Quan. 

3. Ngày 03/11/2021:  

- Từ 8h00 giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Từ 14h00 giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội; 
UBND các huyện Tràng Định, Văn Quan bố trí thành phần tham gia, chuẩn bị các 
điều kiện làm việc với Đoàn giám sát. 

2. Các thành phần Đoàn giám sát sắp xếp công việc, tham dự đầy đủ để 
hoạt động giám sát của Ban đạt hiệu quả. 

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết, 
tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn giám sát đảm bảo chương trình đề ra. 

Lưu ý: Các thành phần tham gia Đoàn giám sát tập trung tại trụ sở HĐND 
tỉnh và UBND tỉnh, số 2 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 
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Sơn để cùng xuất phát đi huyện Tràng Định lúc 05h45 ngày 01/11/2021; đi huyện 
Văn Quan lúc 06h30 ngày 02/11/2021. 

Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến các thành phần 
tham gia Đoàn giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện.  

(Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với ông Đỗ Hồng Quân, chuyên viên 
phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; ĐT 
0982.558.585). 

Thông báo này thay cho Giấy mời./. 

 
 
Nơi nhận:          
- TT HĐND tỉnh (b/c); 
- Thành phần Đoàn giám sát; 
- TT HĐND, UBND huyện: Tràng Định, Văn Quan; 
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  
- Phòng CT HĐND, HC-TC-QT, KT; 
- Lưu: VT. 

TM. BAN VĂN HÓA XÃ HỘI 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 

 
Hoàng Thị Kim Vân 

 
 


