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KẾ HOẠCH 
Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  

Quý II năm 2018 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 
2015; 

Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-HĐND ngày 21/12/2017 của Thường 
trực HĐND tỉnh về tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực 
HĐND tỉnh năm 2018; ý kiến thống nhất nội dung giải trình của Ban Thường 
trực UBMTTQ tỉnh; 

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức phiên họp để nghe cơ 
quan liên quan giải trình về công tác quản lý, khai thác các mỏ đất trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn; thực trạng về ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động sản xuất 
chì thỏi tại Công ty cổ phần Kim loại mầu Bắc Bộ; giải pháp khắc phục trong 
thời gian tới như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực Hội 
đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh trong thực hiện chức năng giám sát.  

- Thông qua hoạt động giải trình, đánh giá đúng kết quả đạt được, hạn 
chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 
tổ chức có liên quan trong công tác quản lý, khai thác các mỏ đất trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn; thực trạng về ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động sản xuất 
chì thỏi tại Công ty cổ phần Kim loại mầu Bắc Bộ. 

2. Yêu cầu 

Phiên giải trình phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, trình tự, sát thực 
tiễn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; các kết luận, kiến nghị phải tạo được 
sự đồng tình ủng hộ của đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri trong tỉnh. 

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, CƠ QUAN GIẢI TRÌNH 

Nội dung 1: Công tác quản lý, khai thác các mỏ đất trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. 

1. Phạm vi giải trình: Thực trạng và trách nhiệm của các cơ quan liên 
quan đối với công tác quản lý, khai thác các mỏ đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. 
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2. Cơ quan chủ trì giải trình: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Cơ quan tham gia giải trình: Do Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ. 

Nội dung 2: Thực trạng về ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động sản 
xuất chì thỏi tại Công ty cổ phần Kim loại mầu Bắc Bộ; giải pháp khắc phục 
trong thời gian tới. 

1. Phạm vi giải trình: Thực trạng và trách nhiệm của các cơ quan liên 
quan đối với việc xử lý môi trường của hoạt động sản xuất chì thỏi tại Công ty 
cổ phần Kim loại mầu Bắc Bộ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe đời sống 
người dân khu vực lân cận nhà máy; giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

2. Cơ quan chủ trì giải trình: Sở Tài Nguyên và Môi trường. 

3. Cơ quan tham gia giải trình: Do Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN GIẢI TRÌNH 

1. Chủ trì phiên giải trình: Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Đại biểu mời dự: 

- Thường trực HĐND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Phó trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh. 

- Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh. 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.  

- Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các Trưởng phòng, Phó trưởng 
phòng; chuyên viên Phòng Tổng hợp. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giải trình, tham gia giải trình. 

- Phóng viên Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; Phân xã 
Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn, Báo Tiền phong thường trú tại 
Lạng Sơn. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: Trung tuần tháng 6 năm 2018 (có thông 
báo cụ thể sau). 

V. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, yêu cầu giải trình và hồ sơ, tài liệu liên 
quan đến nội dung giải trình. 

- Tổ chức phiên họp giải trình theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo bằng văn bản 
theo nội dung trên (đề cương gửi kèm); tham gia giải trình các nội dung liên 
quan theo quy định. Báo cáo của cơ quan (in 40 bản) gửi về Thường trực HĐND 
tỉnh qua Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày 05/6/2018 . 
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- Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tham gia giải trình chuẩn bị các nội dung 
thuộc thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; tham gia giải trình các nội 
dung liên quan theo quy định.  

3. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Ban Kinh tế - Ngân sách: Chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu liên quan 
phục vụ việc tổ chức phiên giải trình, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh theo quy định. 

- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 
theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chuẩn bị 
tốt nội dung, yêu cầu giải trình.  

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mời đại biểu dự 
phiên họp giải trình đúng thành phần; cung cấp tài liệu phiên giải trình cho đại 
biểu dự. 

- Tham gia chuẩn bị tốt các nội dung, yêu cầu giải trình; chuẩn bị phòng 
họp và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức phiên giải trình đạt kết quả. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh quý II năm 2018. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề 
nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 
- Các thành phần dự phiên họp;  
- CPVP HĐND tỉnh; 
- Website VP; 
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Tô Hùng Khoa 
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