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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 21 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH
Giám sát tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020
Thực hiện Chương trình khảo sát, giám sát của Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh năm 2020; Quyết định số 273/QĐ-HĐND-KTNS 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 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công để xem xét, đánh giá
công tác quản lý và kết quả thực hiện các chính sách, quy định của Pháp luật
về thực hiện Kế hoạch đầu tư công hàng năm.
2. Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, khó khăn,
vướng mắc; xác định nguyên nhân chủ yếu, trách nhiệm của các cơ quan nhà
nước, các tổ chức, cá nhân, từ đó đưa ra các ý kiến kiến nghị, đề xuất những
giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước
trong việc sử dụng vốn đầu tư công; nắm bắt các thông tin phục vụ công tác
thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh trình tại kỳ hợp giữa
năm 2020.
II. NỘI DUNG, PHẠM VI GIÁM SÁT
1. Nội dung giám sát: Tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch đầu tư
công năm 2020 trên địa bàn tỉnh (Có đề cương Báo cáo gửi kèm theo)
2. Phạm vi giám sát: Số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2020 đến ngày
31/5/2020
III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN GIÁM SÁT
1. Hình thức giám sát: Giám sát trực tiếp
2. Đối tượng giám sát
- Sở Kế hoạch và đầu tư (về việc thực kế hoạch đầu tư công năm 2020
trên địa bàn tỉnh)
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- Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đối với các dự án được giao trong kế
hoạch đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của đơn vị)
IV. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC
1. Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Thành phần Đoàn giám sát như thành phần tại Quyết định số: 273/QĐHĐND ngày 21/5/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
2. Đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát
- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn
3. Thành phần làm việc của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát
- Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát.
- Các thành phần liên quan do lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu sự giám
sát mời.
V. THỜI GIAN GIÁM SÁT
- Ngày 09/6/2020, bắt đầu từ 8 giờ 00’ Đoàn giám sát trực tiếp tại Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
- Ngày 09/6/2020, bắt đầu tư 14 giờ 00’ Đoàn giám sát trực tiếp tại Sở
Giao thông vận tải.
- Ngày 10/6/2020, bắt đầu từ 8 giờ 00’ Đoàn giám sát trực tiếp tại Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Ngày 10/6/2020, bắt đầu từ 14 giờ 00’ Đoàn giám sát trực tiếp tại Sở
Kế hoạch và Đầu tư.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo các Sở: Kế
hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải;
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo xây dựng báo cáo theo đề
cương gửi kèm Kế hoạch này; Bố trí địa điểm, thành phần làm việc phù hợp
và chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan theo yêu cầu để làm việc với Đoàn giám
sát. Báo cáo của các đơn vị (12 bản) gửi về Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND
tỉnh trước ngày 02/6/2020.
2. Đề nghị các đại biểu mời, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, dành
thời gian nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung giám sát. Bố trí công
việc hợp lý, tham dự đầy đủ các cuộc giám sát theo Kế hoạch đề ra.
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3. Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt
động giám sát theo quy định; kết thúc giám sát tổng hợp xây dựng báo cáo kết
quả giám sát của Đoàn Giám sát để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và
HĐND tỉnh theo quy định.
(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 hoặc đ/c Lương Đình LinhChuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh - ĐTCQ:
02053.811.484, DĐ: 0949.282.998).
Kế hoạch này thay cho giấy mời./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, NN&PTNT, GTVT;
TC; BQLDAĐTXD tỉnh; KBNN;
- CVP, PCVP HĐND tỉnh;
- Phòng Tổng hợp, HC-TC-QT, KT;
- Lưu: VT.
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TRƯỞNG BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

Triệu Quang Huy

