ĐOÀN ĐBQH TỈNH LẠNG SƠN
ĐOÀN GIÁM SÁT
Số: 166 /KH-ĐGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 04tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Giám sát “Việc thực hiện các nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn
2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Căn cứ Nghị quyết số 288/NQ-UBTVQH15 ngày 06/9/2021 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội; Kế hoạch số 46/KH-ĐGS ngày 27/9/2021 của Đoàn Giám
sát thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các
nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành
chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”;
Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-ĐĐBQH ngày 03/11/2021 của Đoàn
ĐBQH tỉnh Lạng Sơn thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện các nghị
quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính
cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Đoàn
giám sát xây dựng Kế hoạch giám sát cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Xem xét, đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện kết quả tổ chức
thực hiện các nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị
hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.
- Rút ra các bài học kinh nghiệm để phục vụ cho việc sắp xếp ĐVHC cấp
huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2030.
- Đề xuất các kiến nghị, lộ trình tiếp tục thực hiện việc sắp xếp ĐVHC
trong giai đoạn 2022-2030; kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp
luật có liên quan và quy trình, cách thức thực hiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc
thực hiện sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2022-2030.
2. Yêu cầu
- Bám sát chủ trương của Đảng về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày
24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017
của Quốc hội và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Uỷ
ban Thường vụ Quốc hội.
- Việc tổ chức hoạt động giám sát phải thực hiện đúng các quy định của
pháp luật; bảo đảm đánh giá một cách đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng
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phạm vi, nội dung giám sát theo kế hoạch.
- Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện chế độ báo
cáo theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.
Hoạt động giám sát bảo đảm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC GIÁM SÁT

1. Nội dung
Kết quả thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2. Đối tượng, hình thức giám sát
- Giám sát trực tiếp: Uỷ ban nhân dân các huyện: Lộc Bình, Văn Lãng;
- Giám sát qua báo cáo: Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện:
Cao Lộc, Chi Lăng, Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng.
III. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC

1. Thành phần Đoàn giám sát
Gồm các thành phần tại Điều 1 Quyết định số 165/QĐ-ĐĐBQH ngày
03/11/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát
chuyên đề: “Việc thực hiện các nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 20192021” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2. Đoàn giám sát mời các cơ quan dự làm việc tại buổi làm việc trực
tiếp với Uỷ ban nhân dân các huyện: Lộc Bình, Văn Lãng
- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp.
3. Thành phần làm việc với Đoàn giám sát
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện: Lộc Bình, Văn Lãng chủ động bố trí, mời.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Ngày 08/12/2021 (thứ Tư): 08h00’, Đoàn làm việc với Uỷ ban nhân
dân huyện Lộc Bình tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện.
2. Ngày 09/12/2021 (thứ Năm): 08h00’, Đoàn làm việc với Uỷ ban nhân
dân huyện Văn Lãng tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng Đoàn giám sát chủ trì chương trình làm việc với các đơn vị chịu
sự giám sát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn giám sát, chỉ đạo
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo
kết quả giám sát.
2. Đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện:
Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng, Văn Lãng, Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Bắc
Sơn, Hữu Lũng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ báo cáo bằng văn bản và cung
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cấp thông tin liên quan phục vụ chương trình giám sát, cụ thể như sau:
- Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo theo đề cương gửi kèm tại Công
văn số 168/TTKQH-GS ngày 28/9/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc báo
cáo việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.
- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện (nêu tại khoản 2, Mục II): Báo cáo
theo gợi ý đề cương gửi kèm Kế hoạch này.
Báo cáo bằng văn bản của các đơn vị gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng
Sơn trước ngày 20/11/2021, đồng thời gửi bản điện tử qua thư điện tử:
quynhlanls85@gmail.com.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện: Lộc Bình, Văn Lãng giúp bố trí địa
điểm, các điều kiện bảo đảm để làm việc với Đoàn giám sát; thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
3. Đề nghị các thành viên Đoàn giám sát, các đại biểu mời nghiên cứu báo
cáo, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát; bố trí, sắp xếp công việc tham gia
đầy đủ theo kế hoạch giám sát của Đoàn.
4. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thực
hiện các nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ
hoạt động của Đoàn giám sát theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết
của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp
huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Kế hoạch này thay cho Giấy mời1.
(Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ đ/c Nguyễn
Quỳnh Lan, Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh, điện thoại 0949.868.285)./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Vụ PVHĐGS (VPQH);
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- UBND các huyện: Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng,
Văn Lãng, Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Bắc
Sơn, Hữu Lũng;
- ĐBQH khóa XV tỉnh;
- Thành phần Đoàn giám sát;
- CVP, PCVP ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn;Đài PT-TH tỉnh;
- Các phòng: CTQH; HCTCQT;
- Kế toán;
- Lưu VT.
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TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN

TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH

Hoàng Văn Nghiệm

Đoàn giám sát sẽ có văn bản thông báo kịp thời nếu có điều chỉnh về thời gian làm việc.

