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KẾ HOẠCH
Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Căn cứ Chương trình khảo sát, giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách
Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; Quyết định số 273/QĐ-HĐND ngày
21/5/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát
tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân
sách; Kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh;
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh xây dựng kế
hoạch giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về
dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH

1. Thông qua hoạt động giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai
thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt
được, những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế,
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 hoạt động giám sát của HĐND tỉnh và
hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về về tình hình triển khai, kết quả
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa
bàn tỉnh báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020.
II. NỘI DUNG, PHẠM VI GIÁM SÁT

1. Nội dung: Giám sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND
tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Có đề cương
gửi kèm Kế hoạch).
2. Phạm vi giám sát: Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/5/2020.
III. HÌNH THỨC, VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát trực tiếp đối với Sở Tài
chính, Cục Thuế, Cục Hải quan;
IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Theo Quyết định số 273/QĐ-HĐND ngày 21/5/2020 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh;

2. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh mời tham gia Đoàn giám
sát
- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo phòng Tổng hợp, Chuyên viên Văn phòng HĐND
tỉnh giúp việc Đoàn giám sát.
3. Thành phần làm việc của đơn vị được giám sát trực tiếp
- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan; lãnh đạo
các phòng, ban liên quan do lãnh đạo đơn vị mời.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Ngày 11/6/2020 (Thứ Năm ): Buổi sáng từ 8h00', Đoàn giám sát làm
việc đối với Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan tại trụ sở Sở Tài chính.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, đề nghị lãnh đạo Sở Tài chính, Cục
Thuế, Cục Hải quan chỉ đạo xây dựng báo cáo theo Đề cương gửi kèm Kế
hoạch này; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan; bố trí địa điểm, thành
phần làm việc với Đoàn giám sát. Báo cáo của các đơn vị (12 bản) gửi về Ban
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ Email:
ndtuan-04@langson.gov.vn chậm nhất trong ngày 02/6/2020.
2. Đề nghị các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, các đại biểu mời
tham gia Đoàn giám sát sắp xếp công việc, tham dự đầy đủ để hoạt động giám
sát đạt hiệu quả.
3. Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức phục vụ hoạt
động Đoàn giám sát theo kế hoạch.
(Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ đồng chí
Hoàng Văn Tài, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND tỉnh, ĐTCQ: 02053.812.095, DĐ: 0915.016.093; đồng chí 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:
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Thành phần Đoàn giám sát;
- Các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và
Đầu tư, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN
tỉnh;
- C,PVP HĐND tỉnh;
- Phòng TH, phòng HC-TC-QT; KT;
- Lưu: VT.
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