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THÔNG BÁO  

Lịch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình  

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SLĐTBXH, ngày 07/5/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình 

hình thực hiện các chương trình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2021. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thông báo lịch kiểm tra, giám sát 

tình hình thực hiện các chương trình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra theo nội dung tại  mục 1, phần IV Kế hoạch số 60/KH-SLĐTBXH, 

ngày 07/5/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Thành phần 

- Đoàn kiểm tra, giám sát 

+ Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trưởng đoàn. 

+ Các phòng chuyên môn của Sở: Bảo trợ xã hội - Trẻ em; Kế hoạch-Tài 

chính; Văn phòng Sở. 

- Đơn vị được kiểm tra 

+ Cấp huyện: 01 Lãnh đạo và 01 Công chức phụ trách công tác Bảo vệ 

chăm sóc trẻ em, kế toán Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các 

huyện được kiểm tra. 

+ Cấp xã: 01 Lãnh đạo và 01 Công chức phụ trách công tác Bảo vệ chăm 

sóc trẻ em. 

3. Đơn vị, thời gian, địa điểm làm việc 

STT Đơn vị được kiểm tra Thời gian thực hiện Địa điểm làm việc 

1 
Ủy ban nhân dân xã Hồng 

Phong, huyện Bình Gia 

Từ 08 giờ 30 phút, 

ngày 12/11/2021 

Tại trụ sở UBND xã Hồng 

phong, huyện Bình Gia 

2 
UBND xã Hoàng Văn 

Thụ, huyện Văn Lãng 

Từ 08 giờ 30 phút, 

ngày 16/11/2021 

Tại trụ sở UBND xã Hoàng 

Văn Thụ, huyện Văn Lãng 

3 
UBND xã Hưng Vũ, 

huyện Bắc Sơn 

Từ 08 giờ 30 phút, 

ngày 19/11/2021 

Tại trụ sở UBND xã Hưng Vũ, 

huyện Bắc Sơn 

4 
UBND xã Chi Lăng, 

huyện Tràng Định 

Từ 08 giờ 30 phút, 

ngày 22/11/2021 

Tại trụ sở UBND xã Chi Lăng, 

huyện Tràng Định 
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5 
UBND xã Thống Nhất, 

huyện Lộc Bình 

Từ 08 giờ 30 phút, 

ngày 24/11/2021 

Tại trụ sở UBND xã Thống 

Nhất, huyện Lộc Bình 

6 
UBND xã Đình Lập, 

huyện Đình Lập 

Từ 08 giờ 30 phút, 

ngày 26/11/2021 

Tại trụ sở UBND xã Đình Lập, 

huyện Đình Lập 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có sự thay đổi về thời gian làm 

việc, Đoàn kiểm tra sẽ có thông báo cho các thành viên trong đoàn và đơn vị 

được kiểm có thông báo cụ thể sau. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng Sở: Chuẩn bị bố trí phương tiện cho đoàn kiểm tra, giám sát 

của Sở. 

- Phòng Bảo trợ xã hội–Trẻ em: Chủ trì, phối hợp cùng các phòng, đơn vị 

liên quan triển khai đảm bảo theo đúng lịch kiểm tra giám sát, tổng hợp kết quả 

kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

- Phòng Kế hoạch-Tài chính: Đảm bảo đầy đủ kinh phí cho đoàn kiểm tra 

giám sát; cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra; hướng dẫn thực hiện thanh quyết 

toán kinh phí theo quy định. 

- Đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra bố trí thời gian, sắp xếp công việc 

tham gia đầy đủ chương trình kiểm tra theo đúng thời gian và thành phần. 

- Phòng Lao động Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện và UBND 

các xã được kiểm tra: 

 + Chuẩn bị Báo cáo bằng văn bản theo nội dung mục 1, phần IV Kế hoạch 

số 60/KH-SLĐTBXH, ngày 07/5/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội và các văn bản, tài liệu liên quan; chuẩn bị các điều kiện làm việc và phối 

hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.  

+ Gửi báo cáo làm việc với Đoàn kiểm tra về Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội (qua Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em), bản mềm gửi vào địa chỉ: 

phongbtxhls@gmail.com trước thời điểm kiểm tra trực tiếp 02 ngày làm việc để 

các thành viên đoàn nghiên cứu.  

Trên đây là lịch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình 

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Lãnh đạo Sở; 

- C, PCVP; 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT các huyện Bình Gia; 

Bắc Sơn; Văn Lãng; Tràng Định; Lộc Bình; 

Đình Lập; 

- Phòng Kế hoạch-Tài chính; Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, BTXH-TE. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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