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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số: 467 /CTr-ĐGS                 Lạng Sơn, ngày 26  tháng 7  năm 2019 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

Giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân  
dân tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về các cơ chế, chính sách  

đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn 
 

 

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về các cơ 
chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn; Kế 
hoạch số 271/KH-ĐGS ngày 13/5/2019 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân 
tỉnh. 

Đoàn giám sát số 2 xây dựng Chương trình khảo sát, giám sát việc thực 
hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay 
về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông 
thôn tại các Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải; Ban Dân tộc tỉnh; UBND 
các huyện Hữu Lũng, Tràng Định và UBND xã Minh Sơn huyện Hữu Lũng, 
UBND xã Quốc Khánh huyện Tràng Định như sau: 

I. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban 
hành từ năm 2011 đến nay về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát 
triển nông nghiệp và nông thôn (theo Kế hoạch số 271/KH-ĐGS ngày 13/5/2019 
của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh). 

II. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC  

1. Thành phần Đoàn giám sát  

- Bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát số 2. 

- Ông Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên 
Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, thành viên. 

- Ông Vy Thế Hồng, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên. 

- Ông Lý Đức Thanh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh, thành viên. 

- Bà Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Tổ trưởng Tổ đại biểu huyện 
Tràng Định, thành viên. 

2. Đoàn giám sát trân trọng mời đại biểu tham gia giám sát 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
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- Đại diện Sở Giao thông vận tải (tham gia Đoàn giám sát tại huyện Hữu 
Lũng); 

- Đại diện Sở Công Thương (tham gia Đoàn giám sát tại huyện Tràng 
Định). 

3. Giúp việc Đoàn giám sát  

- Bà Hoàng Bích Nhung, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Tổ phó, 
Trưởng nhóm. 

- Ông Hoàng Văn Tài, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 

- Ông Vương Lê Hoàng, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chuyên viên 
Phòng Tổng hợp. 

- Ông Nguyễn Đình Tuân, Chuyên viên phòng Tổng hợp. 

4. Thành phần làm việc của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Do lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị bố trí. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

1. Ngày 06/8/2019, tiến hành giám sát tại huyện Hữu Lũng 

Đoàn giám sát thực hiện giám sát đối với UBND huyện Hữu Lũng và 
UBND xã Minh Sơn. Trước khi giám sát, Đoàn giám sát sẽ đi khảo sát thực tế 
một số công trình, dự án trên địa bàn, cụ thể: 

- Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút: Đoàn tiến hành khảo sát thực địa về 
công trình đường giao thông nông thôn tại thôn Bến Lường xã Minh Sơn; khảo 
sát mô hình chăn nuôi bò, lợn rừng của hộ ông Đỗ Mạnh Lai tại thôn Bến 
Lường, xã Minh Sơn; mô hình trồng cây bưởi, cam, dứa của hộ ông Hoàng 
Quốc Lược tại thôn Cã Trong xã Minh Sơn. 

- Từ 8 giờ 45 phút: Đoàn giám sát làm việc với UBND Hữu Lũng và 
UBND xã Minh Sơn.  

Địa điểm làm việc: tại trụ sở UBND xã Minh Sơn  

2. Ngày 08/8/2019, tiến hành giám sát tại huyện Tràng Định 

 Đoàn giám sát thực hiện giám sát đối với UBND huyện Tràng Định và 
UBND xã Quốc Khánh. Trước khi giám sát, Đoàn giám sát sẽ đi khảo sát thực tế 
một số công trình, dự án trên địa bàn, cụ thể: 

- Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 45 phút: Đoàn tiến hành khảo sát thực địa về 
công trình đường giao thông nông thôn tại thôn Khánh Hòa, thôn Nà Cọn xã 
Quốc Khánh; khảo sát Chợ Long Thịnh, xã Quốc Khánh.  

- Từ 9 giờ 00 phút: Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Tràng Định 
và UBND xã Quốc Khánh (Đoàn giám sát đề nghị UBND xã Quốc Khánh mời 
giúp đại diện 02 hộ gia đình dân tộc thiểu số ít người được thụ hưởng chính 
sách theo Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh 
và đại diện Hợp tác xã Chợ Đại Phúc cùng dự tại xã). 

Địa điểm làm việc: Tại trụ sở UBND xã Quốc Khánh. 
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3. Ngày 09/8/2019 

Từ 7 giờ 30 phút: Đoàn giám sát làm việc với các Sở Công Thương, Sở 
Giao thông vận tải và Ban Dân tộc tỉnh. 

Địa điểm làm việc: Tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào chương trình giám sát, đề nghị Giám đốc các sở, ngành: 
Công thương, Giao thông vận tải; Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện 
Hữu Lũng, Tràng Định chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, chuẩn bị văn bản tài 
liệu liên quan, bố trí thành phần làm việc với Đoàn giám sát. 

Đề nghị Chủ tịch UBND các xã Minh Sơn, Quốc Khánh chỉ đạo xây dựng 
báo cáo bằng văn bản (theo đề cương gửi kèm); phối hợp tổ chức cho Đoàn giám 
sát đi khảo sát thực tế công trình, dự án trên địa bàn; bố trí thành phần, địa điểm 
làm việc với Đoàn giám sát. Báo cáo của UBND các xã Minh Sơn, Quốc Khánh 
gửi cho Đoàn giám sát thông qua Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày 31/7/2019 
(gửi cả bản mềm qua địa chỉ: ldlinh88@gmail.com). 

2. Đoàn giám sát đề nghị các đại biểu trong thành phần Đoàn sắp xếp 
công việc, nghiên cứu tài liệu, tham dự đầy đủ để buổi làm việc đạt hiệu quả. 

3. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện, phương tiện 
phục vụ hoạt động giám sát. Đoàn giám sát tập trung tại Văn phòng HĐND tỉnh 
để xuất phát đi huyện Hữu Lũng 5 giờ 45 phút ngày 06/8/2019; đi huyện Tràng 
Định lúc 5 giờ 15 phút ngày 08/8/2019 (giám sát tại các huyện đi xe chung do 
Văn phòng HĐND tỉnh sắp xếp và ăn sáng tập trung). 

 (Trong quá trình thực hiện nếu có phối hợp công việc đề nghị  các cơ 
quan hữu quan liên hệ với Tổ giúp việc Đoàn giám sát: Đ/c Nguyễn Đình Tuân, 
chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh, ĐTCQ 02053.812.184 
DĐ:  0976.999.567; Trường hợp do công việc đột xuất phải thay đổi lịch giám 
sát, Đoàn giám sát sẽ có thông báo cụ thể). 

Chương trình này thay cho giấy mời./. 

 

Nơi nhận:                                                                 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c) 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBMTTQ tỉnh; 
- Thành viên Đoàn giám sát số 2; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Các sở: CT,GTVT; BDT; 
- TTHĐND, UBND các huyện: Hữu Lũng, 
Tràng Định; 
-  Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 
- UBND các xã: Minh Sơn huyện Hữu Lũng, 
Quốc Khánh huyện Tràng Định; 
- CVP, PCVP HĐND tỉnh; 
- Phòng TH, HC-TC-QT, KT; 
- Tổ giúp việc Đoàn giám sát; 
- Lưu: VT. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT  
TRƯỞNG ĐOÀN  

 
 
 
 
 

 
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH 

     Hoàng Văn Nghiệm 
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