
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND       Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật 

 về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử 

dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về  

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật; 

 Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 

của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 

04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi 

hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; 

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 53/TTr-STP ngày 

07/6/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật 

về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao 

động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Đoàn kiểm tra liên ngành) gồm 

các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này  

(Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành: 
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1. Thu thập, lập danh mục, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; 

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại các 

cơ quan, đơn vị, cụ thể: 

a) Kiểm tra trực tiếp: 

- Huyện Lộc Bình: UBND thị trấn Lộc Bình, UBND xã Yên Khoái. 

- Huyện Văn Lãng: UBND xã Bắc Việt, UBND xã Hoàng Việt. 

b) Kiểm tra qua báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan 

quản lý nhà nước về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, 

người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối 

cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn).  

3. Thời gian hoàn thành: Trong quý III năm 2022.  

Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Giao Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực của Đoàn kiểm tra liên 

ngành, có trách nhiệm giúp Đoàn kiểm tra triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

theo quy định tại Điều 2 Quyết định này; chuẩn bị tài liệu, kinh phí và các điều 

kiện đảm bảo để phục vụ cho công tác của Đoàn kiểm tra theo đúng quy định.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Thủ trưởng các sở, ngành có thành viên tham gia Đoàn kiểm tra và các thành 

viên Đoàn kiểm tra tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Tư pháp;          

- Thường trực Tỉnh uỷ;                         

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh, 

- Các sở, ngành: LĐTBXH, TP, YT, TC, 

VHTTDL, CAT, BHXH, NHCSXH; 

- UBND huyện Lộc Bình,  UBND thị trấn Lộc 

Bình, UBND xã Yên Khoái; 

- UBND huyện Văn Lãng, UBND xã Bắc Việt, 

UBND xã Hoàng Việt; 

- PCVP UBND tỉnh,  

 Các phòng: THNC, KGVX, THCB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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