
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 2022 

THÔNG BÁO 

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

UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và kết hợp kiểm tra việc 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-TCT ngày 03/6/2022 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 2022; Kế hoạch số 

38/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương 

hành chính năm 2022; Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh, kết hợp  

Đoàn kiểm tra số 02 (Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn) thông báo 

chương trình kiểm tra, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Thành phần  

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định số 897/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn kiểm tra số 02 kiểm tra kỷ luật, 

kỷ cương hành chính theo Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

2. Đơn vị và nội dung kiểm tra 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm 

vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

giao theo các nội dung tại Kế hoạch số 22/KH-TCT. 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn: Kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh giao, kết hợp kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo 

Kế hoạch số 22/KH-TCT và Kế hoạch số 38/KH-UBND.  

II. THỜI GIAN VÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA 

1. Thời gian 

- Từ 14 giờ 00 phút, ngày 25/7/2022, kiểm tra và làm việc với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Đoàn kiểm tra tập trung và xuất phát tại trụ sở UBND tỉnh từ 13 giờ 45 

phút. 
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- Từ 8 giờ 00 phút ngày 26/7/2022 kiểm tra và làm việc với Ban Quản lý 

Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. Đoàn kiểm tra tập trung và xuất phát tại trụ 

sở UBND tỉnh từ 7 giờ 45 phút. 

2. Địa điểm: làm việc tại trụ sở các cơ quan được kiểm tra.  

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, Thông tin và 

Truyền thông, Thanh tra tỉnh trước ngày 22/7/2022; bố trí phòng làm việc, mời 

các thành phần liên quan tham dự. 

2. Các thành viên Tổ công tác và Đoàn kiểm tra chủ động nghiên cứu, 

chuẩn bị nội dung làm việc liên quan thuộc lĩnh vực được phân công, đảm bảo 

thời gian kiểm tra theo Thông báo này.  

3. Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối, bố trí phương tiện và các điều 

kiện cần thiết khác để phục vụ công tác kiểm tra. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Tổ công tác, Đoàn kiểm tra quan 

tâm thực hiện./. 

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

- Thành viên Đoàn KT (QĐ số 897/QĐ-UBND, 

QĐ số 370/QĐ-UBND); 

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

- Sở NNPTNT, Ban QLKKTCK ĐĐ-LS; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, THCB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐDĐ). 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Phạm Hùng Trường 
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