
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

TỔ CÔNG TÁC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-TCT Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Chương trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo  

của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7 năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-TCT ngày 20/5/2021 của Tổ Công tác của 

Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 39/KH-UBND 

ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về kiểm  tra  việc  thực  hiện  kỷ luật,  kỷ cương 

hành chính năm 2021; Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc Kiện toàn Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ Công 

tác của Chủ tịch UBND tỉnh thông báo chương trình kiểm tra, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1. Thành phần Tổ Công tác 

Theo Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh.  

2. Đối tượng kiểm tra: Sở Y tế, Ban Dân tộc và UBND thành phố Lạng 

Sơn. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Tập trung đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND 

tỉnh giao (từ đầu năm 2021 đến nay), gồm: 

- Việc chỉ đạo, ban hành kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ được UBND tỉnh tỉnh giao. Việc phân công nhiệm vụ, tự kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại cơ quan, đơn vị. 

-  Tiến độ thực hiện kế hoạch, chương trình công tác năm 2021; các nhiệm 

vụ giao liên quan đến xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng các chương trình, đề 

án theo Chương trình làm việc năm 2021 của UBND tỉnh. Ngoài ra, tuỳ theo chức 

năng nhiệm vụ của từng sở ngành, Tổ Công tác tiến hành kiểm tra thêm các nhiệm 

vụ sau: 

+ Đối với Sở Y tế: kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ về xây dựng chính sách 

dân số và kế hoạch hóa gia đình áp dụng trên địa bàn tỉnh; 

+ Đối với Ban Dân tộc: kiểm tra việc xây dựng Đề án tổng thể phát triển 

kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh  Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 - 2025; kiểm tra lồng nghép việc thực hiện Kế hoạch số 

39/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về kiểm  tra  việc  thực  hiện  kỷ 

luật,  kỷ cương hành chính năm 2021; 



2 

+ Đối với UBND thành phố Lạng Sơn: kiểm tra công tác chỉnh trang và 

phát triển đô thị trên địa bàn.  

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, nhất là tình hình thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm của cơ quan đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021; nguyên nhân, 

lý do chậm hoàn thành, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.  

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra việc thực hiện quy trình 

tiếp nhận, xử lý, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao trên hệ 

thống VNPT-iOffice. 

2. Tiến độ, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri do Thường trực 

HĐND tỉnh tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh giải quyết đã giao các cơ quan. 

3. Kiểm tra công tác giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 và tiến độ 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, 

kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, việc phấn đấu đạt các chỉ tiêu về 

kinh tế - xã hội liên quan đến ngành, lĩnh vực đã giao từ đầu năm trong tình hình 

mới; kiểm tra, đôn đốc về xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách và kiểm soát 

thủ tục hành chính tại đơn vị. 

4. Phân tích, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; các đề xuất, kiến nghị để tổ chức thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

III. THỜI GIAN VÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA 

1. Tổ Công tác làm việc trực tiếp tại các cơ quan như sau: 

- 08 giờ 00 phút, ngày 20/7/2021, kiểm tra và làm việc với Ban Dân tộc 

tỉnh. 

- 08 giờ 00 phút, ngày 27/7/2021, kiểm tra và làm việc với Sở Y tế. 

- 08 giờ 00 phút, ngày 29/7/2021, kiểm tra và làm việc với UBND thành 

phố Lạng Sơn. 

Địa điểm làm việc tại trụ sở cơ quan được kiểm tra. (các thành viên Tổ 

Công tác tự túc phương tiện, đảm bảo thời gian kiểm tra theo Thông báo này). 

2. Tùy theo tình hình thực tế phát sinh hoặc thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

Lãnh đạo UBND tỉnh, Tổ công tác sẽ kiểm tra đột xuất một số cơ quan ngoài 

những cơ quan trên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan được kiểm tra chủ động chuẩn bị báo cáo theo nội dung tại 

đề cương chi tiết kèm theo Thông báo này, gửi các sở, ngành: Văn phòng UBND 

tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh trước thời 

hạn làm việc 03 ngày; bố trí phòng làm việc, mời các thành phần liên quan dự. 

2. Các thành viên Tổ Công tác chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung làm 

việc liên quan thuộc lĩnh vực được phân công. 
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3. Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối, chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

khác để phục vụ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Tổ Công tác tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (BC); 

- Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra  

  (QĐ số 897/QĐ-UBND); 
- Sở Y tế; Ban Dân tộc tỉnh; 

- UBND thành phố; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP, các phòng CM; 

- Lưu: VT, THNC (PT). 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Phạm Hùng Trường 
 


		2021-07-14T17:10:23+0700


		2021-07-15T07:29:39+0700


		2021-07-15T07:29:39+0700


		2021-07-15T07:29:39+0700




