
HỘI ĐỐNG NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
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THÔNG BÁO 
Chương trình kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả thực hiện một số Nghị 

quyết của HĐND tỉnh 
 

Thực hiện Kế hoạch số 807/KH-ĐGS-DT ngày 18/10/2021 của Ban Dân 

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

01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh; thông báo số 810/TB-

HĐND-DT ngày 18/10/2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Chương trình 

kiếm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh. Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thông 

báo chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG  

- 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. 

- Kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

II. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

1. Thành phần Đoàn giám sát 

Thực hiện theo Quyết định số 806/QĐ-HĐND-DT ngày 18/10/2021 của 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh. 

2. Thành phần mời tham gia Đoàn giám sát  

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông. 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi. 
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- Đại diện Thường trực HĐND các huyện Bình Gia, Chi Lăng (Khi đoàn 

giám sát làm việc đối với UBND huyện). 

3. Thành phần làm việc của đơn vị được kiểm tra, giám sát trực tiếp 

 Kiểm tra, giám sát đối với UBND huyện Bình Gia, Chi Lăng: Đại diện 

lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, phòng Lao động, Thương binh, Xã hội- Dân tộc, Văn hóa- Thông tin; 

UBND các xã, thị trấn có liên quan do UBND huyện mời. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Ngày 10/11/2021 (thứ tư): 

- Buổi sáng, từ 7h30’ đến 9h30’: Đoàn giám sát thăm một số mô hình, 

dự án trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

(1) Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo chăn nuôi bò sinh sản tại thôn 
Hợp Nhất xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng (Gồm 03 hộ: Hoàng Văn Lón,  

Lăng Văn Huynh, Triệu Văn Thò). 

(2) Mô hình trồng cây đào tại thôn Pa Ràng xã Hòa Bình (Gồm 03 hộ: 

Triệu Văn Minh, Triệu Văn Toàn, Nông Văn Hạnh). 

- Từ 9h30’ đến 11h30’: Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Chi 

Lăng và các phòng, ban liên quan tại trụ sở UBND huyện. 

2. Ngày 11/11/2021 (thứ năm):  

- Buổi sáng, từ 7h30’ đến 9h30’: Đoàn giám sát thăm một số mô hình, 

dự án trên địa bàn huyện Bình Gia. 

(1) Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo chăn nuôi bò sinh sản tại thôn 

Nà Bản xã Hồng Thái, huyện Bình Gia (Gồm 02 hộ: Hoàng Công Thuyết, Lăng 
Văn Eng). 

(2) Mô hình trồng Cam Vinh, Thanh Long, Quýt; mô hình trồng bưởi 
diễn, MacCa của các hộ dân trên địa bàn xã Tân Văn. 

- Từ 9h30’ đến 11h30’: Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện  Bình 
Gia và các phòng, ban liên quan tại trụ sở UBND huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện Bình Gia, 

Chi Lăng quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện theo nội dung thông báo; chuẩn 

bị báo cáo, bố trí địa điểm, thành phần làm việc với Đoàn giám sát. 

2. Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bố trí phương tiện và 

đảm bảo các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát. Các thành phần tham gia Đoàn 

giám sát tập trung tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để xuất 
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phát đi huyện Chi Lăng lúc 06h30’ ngày 10/11/2021; đi huyện Bình Gia lúc 

06h05’ ngày 11/11/2021. 

Ban Dân tộc 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 Nguyễn Đình Tuân, Chuyên 

viên phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh; số điện thoại: 083.665.6666). 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 

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

- 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; 
- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh;  
- Phòng CT HĐND; Phòng HC-TC-QT; KT; 
 - Lưu: VT, BDT. 

TM. BAN DÂN TỘC 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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