
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /KH-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày        tháng 8  năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Lao động -  

Thương binh và Xã hội thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý  

nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

  

 Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-TTr ngày 25/7/2022 của Chánh Thanh tra 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thanh tra việc thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn và Lịch làm việc dự kiến của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 347/QĐ-

TTr;  

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

tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ 

thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Nhằm chuẩn bị tổ chức tốt việc đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra việc thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

- Công tác chuẩn bị, tổ chức đón tiếp và làm việc phải chu đáo, phù hợp 

với mục đích, yêu cầu nhiệm vụ, có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 

ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thời gian, địa điểm, thành phần làm việc 

 1.1. Ngày 08/8/2022: 

 1.1.1 Buổi sáng: 

 - Thời gian: Từ 9h00. 

 - Địa điểm: Phòng họp tầng 4 Trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Nội dung: công bố Quyết định số 347/QĐ-TTr ngày 25/7/2022 của 

Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh tra việc thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

 - Thành phần:  

+ Đoàn Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.  

 + Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; 
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 + Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 

Xây dựng, Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia, Lãnh đạo Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bình Gia. 

 + Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em,  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 1.2.2. Buổi chiều: 

 - Thời gian: Từ 13h30. 

 - Địa điểm: Trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Nội dung làm việc: thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách 

hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện Chương trình MTQG 

giảm nghèo (nhân rộng mô hình giảm nghèo, truyền thông giảm nghèo, nâng 

cao năng lực và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình). 

 - Thành phần:  

 + Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

+ Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên các phòng, ban có liên quan  

(Do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triệu tập). 

 1.2. Từ ngày 09/8/2022 đến ngày 12/8/2022: Đoàn thanh tra chia thành 

02 nhóm. 

 - Thời gian: Buổi sáng từ 8h - 11h30, Buổi chiều từ 13h30 - 17h. 

- Thành phần:  

 + Đại diện Lãnh đạo đơn vị được thanh tra. 

+ Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên các phòng, ban có liên quan 

(Do đơn vị được Đoàn thanh tra đến làm việc triệu tập). 

 - Địa điểm: Tại trụ Sở đơn vị được Đoàn thanh tra đến làm việc.  

Cụ thể: 

 + Sở Thông tin và Truyền thông (ngày 09/8/2022) 

Nội dung làm việc: Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo (giảm 

nghèo về thông tin, giám sát đánh giá thực hiện Chương trình) và một số chính 

sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về thông tin. 

 + Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ngày 09/8/2022) 
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Nội dung làm việc: Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo (Hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, giám sát đánh giá thực hiện Chương 

trình). 

 + Sở Kế hoạch và Đầu tư (ngày 10/8/2022) 

Nội dung làm việc: Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo (công tác 

cân đối, bố trí vốn, thẩm định nguồn vốn đầu tư Chương trình, giám sát đánh giá 

thực hiện Chương trình). 

 + Ban Dân tộc (Ngày 10/8/2022) 

Nội dung làm việc: Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo (Chương 

trình 135, giám sát đánh giá thực hiện Chương trình). 

 + Ngân hàng chính sách xã hội (ngày 11/8/2022) 

Nội dung làm việc: Thực hiện Chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo 

 + Ủy ban MTTQVN tỉnh (ngày 11/8/2022) 

Nội dung làm việc: Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo (giám sát 

đánh giá thực hiện Chương trình) và Quỹ Vì người nghèo. 

 + Sở Tài chính (ngày 12/8/2022) 

Nội dung làm việc: Công tác quản lý cân đối, bố trí vốn cho Chương trình 

và sử dụng kinh phí, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình MTQG 

giảm nghèo. 

 + Sở Y tế (ngày 12/8/2022) 

Nội dung làm việc: Thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về y 

tế. 

 1.3. Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 24/8/2022: 

 - Thời gian: Buổi sáng từ 8h - 11h30, Buổi chiều từ 13h30 - 17h. 

 - Địa điểm: Tại trụ Sở UBND huyện Bình Gia và Trụ sở UBND cấp xã 

thuộc huyện Bình Gia theo lịch làm việc cụ thể của Đoàn Thanh tra. 

- Thành phần:  

 + Đoàn thanh tra và 02 công chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  

+ Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia. 

+ Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên các phòng, ban có liên quan; Lãnh 

đạo UBND cấp xã, công chức có liên quan (Do UBND huyện Bình Gia triệu tập 

theo lịch làm việc cụ thể của Đoàn Thanh tra). 

 1.4. Ngày 25/8/2022 và sáng ngày 26/8/2022: 

- Thời gian: Buổi sáng từ 8h - 11h30, Buổi chiều từ 13h30 - 17h. 
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 - Địa điểm: Trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 - Thành phần:  

 + Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia, Lãnh đạo Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bình Gia. 

 + Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em,  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 1.5. Chiều ngày 26/8/2022: 

- Thời gian: Dự kiến từ 14h00. 

 - Địa điểm: Phòng họp tầng 4 trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 - Thành phần:  

+ Đoàn Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.  

 + Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; 

 + Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 

Xây dựng, Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia, Lãnh đạo Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bình Gia. 

 + Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em,  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Nội dung thực hiện 

Thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ 

giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (nội dung cụ thể theo lịch làm việc dự 

kiến của Đoàn Thanh tra nêu trên). 

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về lịch làm việc của 

Đoàn Thanh tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động báo cáo 

UBND tỉnh và thông tin đến các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố có 

liên quan phối hợp thực hiện. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan 

chủ động liên hệ với Đoàn Thanh tra để tham mưu, đề xuất Lãnh đạo UBND 

tỉnh thực hiện Chương trình làm việc.  

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh Báo 

cáo, chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của đề cương kèm theo Quyết định số 

347/QĐ-TTr ngày 25/7/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

 - Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác của Đoàn Thanh tra. 

 2. Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố  

Các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây 

dựng, Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, 

chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của đề cương kèm theo Quyết định số 

347/QĐ-TTr ngày 25/7/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội.  

Đối với các đơn vị được đoàn thanh tra đến làm việc trực tiếp1 tại cơ 

quan, đơn vị, chủ động chuẩn bị kỹ các nội dung liên quan đến chương trình làm 

việc theo ngành, lĩnh vực được giao phụ trách để báo cáo, giải trình với Đoàn 

Thanh tra, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo về cơ sở, vật chất và mời thành phần 

dự làm việc theo đúng yêu cầu. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./. 

 (Quyết định số 347/QĐ-TTr và lịch làm việc dự kiến gửi kèm theo) 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (BC) 

- UBMTTQVN tỉnh; (P/hợp thực hiện) 

- Các Sở: TC; KH&ĐT; TTTT; NN&PTNT; Y tế; 

- Ban Dân tộc; 

- NHCSXH – CN Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện, 

- Phòng LĐTBXH T.phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CPVP Sở; 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, P.BTXHTE. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 

                                                 
1 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND huyện Bình Gia. 
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