
 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                           

Số:          /HĐND-DT 
V/v báo cáo kết quả thực hiện các 

kết luận, kiến nghị giám sát thuộc 

lĩnh vực Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

theo dõi, giám sát 

   Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2022 

 
       

                   Kính gửi:  

- UBND tỉnh; 

- Các sở ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận 

tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Ban Dân tộc tỉnh, 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 212/HĐND-VP ngày 17/3/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2021. Để có số liệu 

phục vụ xây dựng báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND, 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 

2022 theo quy định, Ban Dân tộc HĐND tỉnh trân trọng đề nghị UBND tỉnh báo 

cáo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kiến nghị theo thẩm quyền, 

nhiệm vụ được giao về tình hình, kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị khảo 

sát, giám sát năm 2020, 2021 thuộc lĩnh vực của Ban Dân tộc HĐND tỉnh theo 

dõi, giám sát, nội dung cụ thể như sau: 

1. Kiến nghị giám sát năm 2020 

- Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố báo cáo 

việc thực hiện kiến nghị của Ban Dân tộc tại báo cáo số 320/BC-HĐND-DT 

ngày 09/6/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực 

hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 11/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015-2020. 

- Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố báo cáo việc thực hiện kiến nghị 

của Ban Dân tộc tại báo cáo số 321/BC-HĐND-DT ngày 09/6/2020 của Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh “Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị định 

số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ 

cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính 

sách dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015-2020”. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo việc thực hiện kiến nghị 

của Ban Dân tộc tại báo cáo số 708/BC-HĐND-DT ngày 30/11/2020 của Ban 
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Dân tộc HĐND tỉnh“Kết quả giám sát tình hình, kết quả hoạt động của các Hợp 

tác xã nông nghiệp (HTXNN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020” 

( theo phục lục 01) 

2. Kiến nghị giám sát năm 2021 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện Bình Gia, 

Đình Lập, Văn Quan báo cáo tình hình, kết quả việc tổ chức thực hiện kiến nghị 

giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 286/BC-HĐND ngày 

27/5/2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh “Kết quả giám sát tình hình, kết quả 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính 

phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện 

nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. 

- Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Ban Dân 

tộc tỉnh, UBND huyện Bắc Sơn báo cáo tình hình, kết quả việc tổ chức thực hiện 

kiến nghị giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 697/BC-ĐGS 

ngày 14/9/2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh “Kết quả giám sát việc thực hiện 

một số kiến nghị, kết luận giám sát năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh”. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố 

báo cáo tình hình, kết quả việc tổ chức thực hiện kiến nghị giám sát của Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 918/BC-ĐGS ngày 19/11/2021 của Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh “Kết quả giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh”. 

( theo phục lục 02) 

 (Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo cáo cụ thể về tình hình, kết quả giải 

quyết: nêu rõ trạng thái đã giải quyết xong, đang giải quyết, chưa giải quyết; 

nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện; 

đề xuất các giải pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết các kiến nghị). 

Báo cáo gửi về Ban Dân  tộc HĐND tỉnh trước ngày 15/4/2022.(đề nghị 

gửi bằng văn bản và bản Word theo địa chỉ email: phongcthdndls@gmai.com)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- C, PCVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, BDT.         

 

TM. BAN DÂN TỘC 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
   Hoàng Quy 

 

mailto:phongcthdndls@gmai.com)./

		2022-04-08T13:47:48+0700


		2022-04-08T15:05:26+0700


		2022-04-08T15:05:26+0700


		2022-04-08T15:05:26+0700




