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CHƯƠNG TRÌNH 
Giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh  

 

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 xây dựng Chương trình 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 trên địa 
bàn tỉnh tại UBND tỉnh 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. Đoàn giám sát HĐND tỉnh: Thành phần Đoàn giám sát theo Nghị 
quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

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

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Tổ giúp việc Đoàn giám sát (theo Quyết định số 265/QĐ-ĐGS ngày 
13/5/2019 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh). 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh  

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;  

- Đại diện các cơ quan liên quan (do UBND tỉnh mời) 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00, ngày 14 tháng 8 năm 2019. 



2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị báo cáo theo nội dung nêu tại Kế 
hoạch số 271/KH-ĐGS ngày 13/5/2019 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh và các 
tài liệu liên quan, in đủ số lượng báo cáo theo thành phần làm việc.  

2. Đề nghị các thành phần tham gia Đoàn giám sát bố trí, sắp xếp công 
việc tham gia đầy đủ theo chương trình đề ra. 

3. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp Văn phòng UBND tỉnh chuẩn 
bị các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát theo chương trình. 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến Ủy ban nhân dân 
tỉnh; các thành phần tham gia và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực 
hiện.  

Chương trình này thay cho giấy mời ! 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c) 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- UBMTTQ VN tỉnh; 
- Thành viên Đoàn giám sát; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- 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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