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THÔNG BÁO
Chương trình giám sát tình hình, kết quả thực hiện một số tiêu chí tại
các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 643/QĐ-HĐND ngày 31/8/2021 thành lập Đoàn
giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số
644/KH-ĐGS ngày 31/8/2021 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh giám sát tình hình, kết quả thực hiện một số tiêu chí tại xã đạt chuẩn
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020.
Đoàn giám sát xây dựng chương trình giám sát đối với Ủy ban nhân dân
tỉnh; UBND các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình, Văn Quan, nội dung như sau:
I. NỘI DUNG GIÁM SÁT

Giám sát tình hình, kết quả thực hiện một số tiêu chí tại xã đạt chuẩn nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 (theo Kế hoạch số
644/KH-ĐGS ngày 31/8/2021 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh).
II. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC

1. Giám sát đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Thành phần Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh theo Quyết
định số 643/QĐ-HĐND ngày 31/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.
- Trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và
môi trường, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo Ủy Ban
nhân dân các huyện, thành phố.
- Tổ giúp việc Đoàn giám sát theo Quyết định số 645/QĐ-ĐGS ngày
31/8/2021 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh.
2. Giám sát đối với UBND các huyện: Thành phần Đoàn giám sát của
Thường trực HĐND tỉnh theo Quyết định số 643/QĐ-HĐND ngày 31/8/2021
của Thường trực HĐND tỉnh
2.1 Đoàn giám sát trân trọng mời đại biểu tham gia
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông
thôn mới khi Đoàn giám sát làm việc tại các huyện.

- Đại diện Thường trực HĐND các huyện: Hữu Lũng, Văn Quan, Lộc
Bình (khi Đoàn giám sát làm việc trên địa bàn huyện).
2.2 Tổ giúp việc Đoàn giám sát (theo Quyết định số 645/QĐ-ĐGS ngày
31/8/2021 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh).
3. Thành phần làm việc của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát
- Thành phần làm việc đối với Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị
UBND tỉnh mời giúp Đoàn giám sát.
- Thành phần làm việc đối với các huyện: Đại diện lãnh đạo UBND các
huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan nội dung giám sát; đại diện
lãnh đạo UBND các xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan (UBND các huyện mời
giúp đoàn giám sát).
- Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện Hữu Lũng, Văn Quan, Lộc Bình:
Chỉ đạo các xã được Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đến khảo sát
bố trí địa điểm, mời thành phần làm việc (gồm đại diện lãnh đạo Đảng ủy,
HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể xã, các đồng chí Bí thư Chi
bộ, Trưởng thôn, cán bộ, công chức có liên quan và đại diện Ban Chủ nhiệm các
HTX trên địa bàn); Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản đánh giá kết quả thực hiện,
chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện, đề
xuất, kiến nghị liên quan đến nội dung giám sát thực hiện các tiêu chí (có đề
cương kèm theo): Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 11 về Hộ
nghèo; Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 16 về Văn hóa;
Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Ngày 24/10/2021, giám sát đối với xã Khuất Xá và xã Tú Đoạn
huyện Lộc Bình.
- Từ 13 giờ 30 đến 15giờ 00: Đoàn tiến hành giám sát và làm việc với
UBND xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình.
- Từ 15 giờ 30 đến 17giờ 00: Đoàn tiến hành giám sát và làm việc với
UBND xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình.
* Ngày 25/10/2021, giám sát đối với UBND huyện Lộc Bình
- Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30: Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện
Lộc Bình tại trụ sở UBND huyện.
2. Ngày 26/10/2021, giám sát đối với UBND huyện Văn Quan
- Từ 7 giờ 30 đến 9giờ 30: Đoàn tiến hành giám sát tại xã Tràng Phái và
xã Yên Phúc huyện Văn Quan.
- Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30: Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện
Văn Quan tại trụ sở UBND huyện.
3. Ngày 28/10/2021, giám sát đối với UBND huyện Hữu Lũng
- Từ 7 giờ 30 đến 9giờ 30: Đoàn tiến hành giám sát tại xã Kai Kinh và xã
Sơn Hà huyện Hữu Lũng.
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- Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30: Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện
Hữu Lũng tại trụ sở UBND huyện.
4. Ngày 09/11/2021, giám sát đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
- Thời gian: Từ 08 giờ 00.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Trụ sở HĐND và UBND tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chương trình giám sát, trân trọng đề nghị lãnh đạo UBND
tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn giám
sát; đề nghị Chủ tịch UBND các huyện: Hữu Lũng, Văn Quan, Lộc Bình chỉ đạo
tổ chức triển khai thực hiện, chuẩn bị văn bản tài liệu liên quan, bố trí thành
phần làm việc với Đoàn giám sát và chỉ đạo UBND các xã Đoàn đến khảo sát,
giám sát chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát.
2. Giao Tổ giúp việc Đoàn giám sát tổ chức khảo sát, làm việc với các cơ
quan, đơn vị liên quan trước khi Đoàn giám sát làm việc với UBND các huyện.
3. Đoàn giám sát đề nghị các đồng chí trong thành phần Đoàn bố trí, sắp
xếp công việc tham dự đầy đủ để chương trình giám sát đạt hiệu quả; Đề nghị
Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên theo Đoàn giám sát.
4. Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị các điều
kiện, phương tiện phục vụ hoạt động giám sát. Đoàn giám sát tập trung tại Văn
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để xuất phát đi huyện Hữu Lũng lúc 5 giờ
30’; đi huyện Văn Quan lúc 6 giờ 00’, huyện Lộc Bình lúc 6 giờ 30’ (các thành
viên Đoàn giám sát đi xe chung do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bố
trí).
(Trong quá trình thực hiện đề nghị các cơ quan hữu quan liên hệ với Tổ
giúp việc Đoàn giám sát: Đ/c Lộc Minh Hiệp, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND
tỉnh ĐTCQ 02053.812.933 DĐ: 0942.711.888; Đ/c Nguyễn Đình Tuân, Chuyên
viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND ĐTCQ 02053.811.484, DĐ
0976.999.567. Trường hợp do công việc đột xuất phải thay đổi lịch giám sát,
Đoàn giám sát sẽ có thông báo cụ thể).
Thông báo này thay cho giấy mời./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Thành phần Đoàn giám sát;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở: NN&PTNT, VHTTDL, LĐTBXH, TNMT;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện: Hữu Lũng, Văn
Quan, Lộc Bình;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Tổ giúp việc Đoàn giám sát;
- Phòng CTHĐND, HC-TC-QT, KT;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Đinh Hữu Học
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