
ĐOÀN ĐBQHTỈNH LẠNG SƠN 

ĐOÀN GIÁM SÁT 
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 210/KH-ĐGS Lạng Sơn, ngày 25 tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Giám sát “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật  

về y tế cơ sở, y tế dự phòng” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 51/2022/QH15 ngày 14/6/2022 của Quốc hội về thành 

lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực 

phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; Kế hoạch chi tiết số 331/KH-ĐGS ngày 

14/10/2022 của Đoàn giám sát về giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và 

sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. 

 Thực hiện Quyết định số 207/QĐ-ĐĐBQH ngày 22/11/2022 của Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề“Việc huy 

động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Đoàn giám sát xây dựng Kế hoạch giám sát cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật 

về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Qua 

đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm phát huy những kết quả đạt được, kịp 

thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác huy động, quản lý, sử dụng 

các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; nâng cao chất 

lượng hoạt động của y tế cơ sở, y tế dự phòng trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát chủ trương của Đảng; các Luật, Nghị quyết liên quan của Quốc 

hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ và các văn bản liên quan do cơ quan có thẩm quyền ban hành về huy động, 

quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và 

về công tác y tế cơ sở, y tế dự phòng. 

- Việc tổ chức hoạt động giám sát phải thực hiện đúng các quy định của pháp 

luật; bảo đảm đánh giá một cách đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng phạm vi, nội 

dung giám sát theo kế hoạch.   

- Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện chế độ báo 
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cáo theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI GIÁM SÁT 

1. Nội dung giám sát 

- Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19;  

- Việc tổ chức hệ thống y tế cơ sở, điều kiện bảo đảm, công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về y tế cơ sở. 

- Việc tổ chức bộ máy y tế dự phòng, điều kiện bảo đảm, công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về y tế dự phòng. 

2. Đối tượng giám sát 

- Giám sát trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị: Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Y 

tế; Sở Tài chính; Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh; Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện Văn Lãng. 

- Giám sát qua báo cáo đối với các cơ quan: Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố: Bắc Sơn, Lộc Bình, Bình Gia, Chi Lăng, Đình Lập, Cao Lộc, Văn Quan, Hữu 

Lũng, Tràng Định, thành phố Lạng Sơn. 

- Đoàn giám sát tổ chức khảo sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị: Trung tâm 

Y tế huyện Văn Lãng; Trạm Y tế các xã: Tân Thanh, Tân Mỹ. 

3. Phạm vi giám sát 

Căn cứ quy định tại các Luật (Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Đấu thầu…), Nghị quyết số 18/2008/QH12 về việc đẩy 

mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc 

sức khỏe Nhân dân, Nghị quyết số 30/2021/QH15 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 

XV và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản quy 

phạm pháp luật, phạm vi giám sát bao gồm: 

- Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh, từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 

31/12/2022. 

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên phạm 

vi toàn tỉnh; từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2022.  

(Số liệu ước tính đến hết ngày 31/12/2022) 

 III. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

 1. Thành phần Đoàn giám sát 

 Gồm các thành viên tại Điều 1 Quyết định số 207/QĐ-ĐĐBQH ngày 

22/11/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát 

chuyên đề: “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y 

tế dự phòng” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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 2. Đoàn giám sát mời thành phần tham dự cùng làm việc như sau: 

 Tại buổi làm việc trực tiếp với Sở Y tế, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan: 

Thanh tra tỉnh; Sở Tài chính; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; Công an tỉnh. 

 Tại buổi làm việc trực tiếp với Sở Tài chính mời đại diện lãnh đạo các cơ 

quan: Thanh tra tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Công an tỉnh. 

 Tại buổi làm việc trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, 

Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công 

an tỉnh. 

 3. Thành phần làm việc của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: 

Do các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chủ động bố trí, mời. 

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Ngày 20/12/2022 (thứ Ba), Đoàn làm việc tại huyện Văn Lãng 

- Từ 07h30 - 09h30, Đoàn khảo sát trực tiếp tại Trạm Y tế các xã: Tân 

Thanh, Tân Mỹ và Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng. 

- Từ 09h45 - 11h30, Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng. 

2. Ngày 21/12/2022 (thứ Tư), tại phòng họp trực tuyến, tầng 3, trụ sở 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Buổi sáng: Từ 07h30 -11h30, Đoàn làm việc với Sở Tài chính. 

- Buổi chiều: 

+ Từ 13h30’-15h00’, Đoàn làm việc với Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh. 

+ Từ 15h15’-17h00’, Đoàn làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.  

3. Ngày 22/12/2022 (thứ Năm), tại phòng họp trực tuyến, tầng 3, trụ sở 

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ - 11h30’, Đoàn làm việc với Sở Y tế. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’-17h00’, Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

V. VỀ ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Trên cơ sở khung đề cương nội dung gợi ý báo cáo ban hành kèm theo kế 

hoạch này, Đoàn giám sát đề nghị các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát xây dựng 

báo cáo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng Đoàn giám sát chủ trì chương trình làm việc với các đơn vị chịu sự 

giám sát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn giám sát, chỉ đạo Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả giám sát. 



4 

 

2. Đề nghị các thành viên Đoàn giám sát, các đại biểu mời tham gia Đoàn 

giám sát nghiên cứu báo cáo, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát; bố trí, sắp 

xếp công việc tham gia đầy đủ theo kế hoạch giám sát của Đoàn. 

3. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chịu sự giám sát trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ, báo cáo bằng văn bản và cung cấp thông tin liên quan phục vụ chương trình 

giám sát theo đề cương gợi ý gửi kèm kế hoạch này. 

Báo cáo bằng văn bản của các đơn vị gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn 

(Số 02 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) trước ngày 

10/12/2022. 

- Đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Văn Lãng chuẩn bị phòng họp, các điều 

kiện bảo đảm để làm việc với Đoàn giám sát; Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, 

Trạm Y tế các xã: Tân Thanh, Tân Mỹ, huyện Văn Lãng chuẩn bị các điều kiện 

liên quan để Đoàn khảo sát thực tiễn. 

 4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ tham 

mưu, giúp việc, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Đoàn giám 

sát theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch giám sát chuyên đề: “Việc huy động, quản lý và sử 

dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Kế hoạch này thay cho Giấy mời. 

(Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ ông Hoàng Anh 

Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, điện thoại: 0904.181.568; 

ôngPhương Việt Thuận, Phó Trưởng phòng, Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh, điện thoại 0975.166.861)./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);  

- Ủy ban TCNS của Quốc hội (để b/c); 

- TT Tỉnh ủy (để b/c); 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Vụ Tài chính, Ngân sách, VPQH; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy; UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Công an tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát, 

khảo sát (nêu tại mục II, khoản 2); 

- ĐBQH khóa XV tỉnh; 

- Thành phần Đoàn giám sát; 

- CVP, PCVP ĐĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Báo Lạng Sơn; Đài PT-TH tỉnh; 

- Các phòng: CTQH; HCTCQT; 

- Kế toán; 

- Lưu VT. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 
 

 

TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH 

Hoàng Văn Nghiệm 

 

 


