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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:       /KH-SLĐTBXH 
 

 

      Lạng Sơn, ngày     tháng     năm 2022 

  

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về  

công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022. Kế hoạch số 

123/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về việc cai nghiện ma tuý và 

quản lý sau cai nghiện ma tuý năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch 

66/KH-SLĐTBXH ngày 29/04/2022 triển khai thực hiện Công tác hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán năm 2022; Kế hoạch số 81/KH-SLĐTBXH ngày 26/5/2022 của 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về Thực hiện công tác phòng, chống mại 

dâm năm 2022. Kế hoạch 91/KH-SLĐTBXH ngày13/6/2022 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội về Cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm 

tra, giám sát về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về, 

công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý; công tác phòng, 

chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn năm 2022. 

- Phát hiện và xử lý kịp thời các hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện, đề xuất với UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền để xem xét giải 

quyết.  

- Việc kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quá trình kiểm 

tra phải linh hoạt, thiết thực, đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực và 

không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra. Các đơn vị 

được kiểm tra chuẩn bị tốt các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, tạo điều 

kiện cho đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thuận lợi, đảm bảo tiến độ thời gian 

theo kế hoạch. 
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II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng, địa bàn kiểm tra:  

 Kiểm tra phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 11 huyện, thành phố, 

một số xã trên địa bàn và Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh. 

2. Thời gian:  Từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 13/12/2022. (Chi tiết theo 

lịch làm việc gửi kèm). Trong trường hợp có thay đổi về thời gian làm việc, Đoàn 

sẽ thông báo trực tiếp bằng điện thoại. 

3. Nội dung kiểm tra:  

Kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai 

nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý, phòng, chống mại dâm, hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán trên địa bàn năm 2022;  

 (có Đề cương báo cáo phục vụ kiểm tra kèm theo). 

 III. THÀNH PHẦN  

1. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Trưởng đoàn kiểm tra. 

2. Lãnh đạo Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội, Bình đẳng giới-Phó trưởng 

đoàn kiểm tra. Chuyên viên các phòng Kế hoạch tài chính, văn phòng sở, phòng 

phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên. 

4. Tại huyện: Thành phần làm việc mời lãnh đạo phòng, chuyên viên phụ 

trách phòng chống tệ nạn xã hội của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thành phố/ Phòng Lao động Thương binh Xã hội - Dân tộc các huyện  được kiểm 

tra - Thành viên. 

5. Tại Cơ sở cai nghiện ma tuý: mời Đại diện Lãnh đạo Cơ sở cai nghiện 

ma tuý tỉnh. Viên chức phụ trách lĩnh vực được kiểm tra. 

III. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA:  

- Các đơn vị báo cáo (theo Đề cương gửi kèm ) với Đoàn kiểm tra và chuẩn 

bị các hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan. Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2022 

đến thời điểm kiểm tra. 

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan 

và kiểm tra tình hình thực tế. 

-  Thông báo kết quả sau khi kết thúc kiểm tra 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội Bình đẳng giới: Chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra. 

- Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính: Bố trí phương tiện và kinh 

phí để Đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch. 

2. Các đơn vị có liên quan: Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra theo Kế 

hoạch. 

3. Đoàn kiểm tra:  

 - Trưởng đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

trong đoàn; chủ trì buổi làm việc; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra. 

- Các thành viên trong đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các nội dung có 

liên quan theo sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra; chấp hành nghiêm túc về 

thời gian, lịch kiểm tra theo kế hoạch. 

4. Các đơn vị là đối tượng kiểm tra: 

 - Xây dựng báo cáo bằng văn bản về các nội dung theo Đề cương kiểm tra. 

Phô tô báo cáo cho các thành viên đoàn kiểm tra, mỗi thành viên 01 bản; Cung 

cấp các tài liệu cần thiết phục vụ đoàn kiểm tra trong quá trình làm việc. 

Báo cáo đề nghị gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 

10/11/2022 để Sở tổng hợp, theo địa chỉ Email: phongpctnxhbdg@gmail.com 

 Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về cai 

nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2022. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời 

phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng phòng chống tệ 

nạn xã hội và bình đẳng giới, điện thoại: 02053 875.710) để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng KHTC, VP; PCTNXHBĐG; 

 - Phòng LĐTB,XH-DT các huyện; 

- Phòng LĐTB&XH TP Lạng Sơn. 

 - Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh. 

- Lưu: VT, PCTNXH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 

 

mailto:phongpctnxhbdg@gmail.com
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LỊCH KIẾM TRA 

(Kèm theo Công văn số        /SLĐTBXH-PCTNXH ngày    tháng 11  năm 2022 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ) 

 

Số 

TT 

Thời gian Đơn vị Ghi chú 

1 Ngày 17/11/2022 Kiểm tra tại huyện Văn Quan  

2 Ngày 21/11/2022 Kiểm tra tại huyện Bình Gia  

3 Ngày 23/11/2022 Kiểm tra tại huyện Bắc Sơn  

4 Ngày 25/11/2022 Kiểm tra tại huyện Văn Lãng  

5 Ngày 29/11/2022 Kiểm tra tại huyện Tràng Định  

6 Ngày 01/11/2022 Kiểm tra tại huyện Lộc Bình  

7 Ngày 05/12/2022 Kiểm tra tại huyện Đình Lập  

8 Ngày 07/12/2022 Kiểm tra tại huyện Chi Lăng  

9 Ngày 09/12/2022 Kiểm tra tại huyện Hữu Lũng  

10 Ngày 13/12/2022 Kiểm tra tại huyện Cao Lộc  

11 Ngày 15/12/2022 Kiểm tra tại thành phố Lạng Sơn  

12 Ngày 17/12/2022 Kiểm tra tại Cơ sở Cai nghiện ma 

tuý tỉnh. 
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