HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
Số: 582 /KH-HĐND-KTNS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh
về phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách trên địa
bàn tỉnh năm 2019; xây dựng dự toán ngân sách năm 2020
______________

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt
động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh
về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 766/KHHĐND ngày 28/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20/7/2018; Chương trình khảo sát, giám
sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2019;
Sau khi thống nhất, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh xây dựng Kế
hoạch khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh
tế, đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019, nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua hoạt động khảo sát để thu thập thông tin, nắm tình hình
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản; thu, chi
ngân sách. Phát hiện những hạn chế, bất cập, từ đó có những kiến nghị, đề
xuất đối với các cấp, các ngành có biện pháp khắc phục.
2. Cung cấp thông tin phục vụ giám sát tổng thể kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2019 của HĐND tỉnh; thẩm tra các báo cáo về tình hình
thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tại kỳ họp HĐND
tỉnh cuối năm 2019.
II. NỘI DUNG

Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh
tế, đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019.
(Có đề cương gửi kèm Kế hoạch)
III. HÌNH THỨC, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT

1. Khảo sát trực tiếp đối với UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc,
Văn Quan.

2. Khảo sát qua báo cáo đối với UBND thành phố Lạng Sơn và UBND
các huyện: Bắc Sơn, Lộc Bình, Đình Lập, Bình Gia, Tràng Định, Chi Lăng,
Hữu Lũng.
3. Thời điểm lấy số liệu báo cáo: Từ 01/01/2019 đến hết ngày
30/9/2019; ước thực hiện cả năm 2019.
IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KHẢO SÁT

1. Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
- Ông Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,
Trưởng đoàn.
- Ông Hoàng Văn Tài, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND
tỉnh, Phó Trưởng Đoàn.
- Các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, thành viên.
2. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh mời tham gia Đoàn khảo sát
- Đại diện Thường trực HĐND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Văn
Quan khi Đoàn khảo sát làm việc trên địa bàn huyện;
- Đại diện lãnh đạo phòng Tổng hợp, Chuyên viên Văn phòng HĐND
tỉnh giúp việc Đoàn khảo sát.
3. Thành phần làm việc của đơn vị được khảo sát
- Lãnh đạo UBND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Văn Quan.
- Các phòng, ban chuyên môn do lãnh đạo đơn vị mời.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Ngày 09/10/2019 (Thứ tư)
- Buổi sáng từ 8h00', Đoàn khảo sát làm việc tại UBND Văn Quan.
Đoàn khảo sát tập trung tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh để xuất phát
đi huyện Văn Quan lúc 6h45' ngày 09/10/2019.
- Buổi chiều từ 14h00', Đoàn khảo sát làm việc tại UBND huyện Cao
Lộc.
2. Ngày 10/10/2019 (Thứ năm)
- Buổi sáng từ 8h00', Đoàn khảo sát làm việc tại UBND huyện Văn
Lãng.
Đoàn khảo sát tập trung tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh để xuất phát
đi huyện Văn Lãng lúc 6h45' ngày 10/10/2019.
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị chủ tịch UBND các
huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng báo cáo theo Đề cương gửi kèm Kế hoạch
này.
Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo và các tài liệu liên quan (10 bản) gửi
đến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ
mail: ndtuan-04@langson.gov.vn trước ngày 07/10/2019.
2. Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh bố trí thời gian
nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung khảo sát, bố trí thời gian đi khảo
sát trực tiếp để tổng hợp thông tin phục vụ cho hoạt động thẩm tra của Ban tại
kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2019.
3. Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp bố trí phương tiện và các điều kiện
đảm bảo phục vụ Đoàn khảo sát.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ:
Đ/c Hoàng Văn Tài, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh, ĐTCQ: 02053.812.095, DĐ: 0915.016.093.
Đ/c Nguyễn Đình Tuân- Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng
HĐND tỉnh - ĐTCQ: 02053.812.184, DĐ: 0976.999.567.
Kế hoạch này thay cho Giấy mời./.
Nơi nhận:
- CT, PCT HĐND tỉnh (B/c);
- Thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND; UBND các huyện, thành
phố;
- C,PVP HĐND tỉnh;
- Phòng Tổng hợp; phòng HC-TC-QT; KT
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Triệu Quang Huy
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, đầu tư XDCB và dự
toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 582 /KH-HĐND-KTNS, ngày 27 /9/2019
của Ban KTNS HĐND tỉnh)
I. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, giao kế hoạch, dự
toán NSNN năm 2019 của UBND huyện, thành phố.
II. Kết quả đạt được
1. Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn; Kết quả chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất;
2. Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa
bàn, chương trình phát triển giao thông nông thôn, các chương trình mục tiêu
quốc gia; Việc giải ngân, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn; Công tác bàn
giao, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình đầu tư hoàn thành đưa vào sử
dụng;
3. Kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn;
4. Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế;
5. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong đó:
- Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản gắn liền với đất; công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất; công tác thống kê đất đai; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích
sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; công tác quản lý, sử
dụng tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường;
- Tiến độ xử lý đối với đất công bị lấn chiếm, đất trống không sử dụng
theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt;
6. Sự phối hợp giữa huyện với các ngành của tỉnh trong việc triển khai
thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn.
III. Những khó khăn, thuận lợi, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân
khách quan, chủ quan
IV. Những đề xuất, kiến nghị với tỉnh, ngành (nếu có)
V. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 3 tháng
cuối năm 2019.
VI. Việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2020
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