
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /KH-HĐND Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2020   

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện 

 một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Căn cứ Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc tổ chức triển 

khai, thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-

2021, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá tình hình, kết quả việc triển 

khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh; đánh giá thuận lợi, khó khăn, 

vướng mắc, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành và những 

kiến nghị, đề xuất.   

2. Yêu cầu: 

Việc tổ chức hoạt động kiểm tra bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; 

bảo đảm đúng phạm vi, nội dung, thời gian kiểm tra theo kế hoạch; Đoàn kiểm 

tra làm việc trực tiếp với các cơ quan được kiểm tra, không làm ảnh hưởng tới 

hoạt động bình thường của các cơ quan được kiểm tra. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA  

1. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Kiểm tra việc triển khai thực hiện một 

số nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, cụ thể: 

1.1. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 

2020 tỉnh Lạng Sơn. 

1.2.  Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ 

trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù 

khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. 

1.4. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 64/2017/NQ-

HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ 

loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2018- 2025. 
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1.5. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh quy định định mức hoạt động và một 

số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần 

chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

2. Đề cương gợi ý xây dựng báo cáo: 

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 

của HĐND tỉnh. 

2.2. Công tác thông tin, tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực 

thuộc và nhân dân. 

2.3. Kết quả thực hiện cụ thể đối với từng nội dung chính sách được nêu 

trong Nghị quyết. 

2.4. Đánh giá hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai 

thực hiện và nguyên nhân. 

2.5. Những đề xuất, kiến nghị. 

III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố chuẩn bị báo kết quả thực 

hiện các nghị quyết nêu trên.  

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA  

1. Đoàn số 1: 

- Bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn. 

- Ông Triệu Quang Huy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn. 

- Mời tham gia đoàn kiểm tra đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh. 

-  Bà Hoàng Thị Kim Vân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, 

thành viên. 

- Ông Hoàng Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thành viên. 

- Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành viên. 

2. Đoàn số 2: 

- Ông Vy Thế Hồng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn. 

- Bà Trần Thanh Nhàn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn 

phòng HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn. 

- Mời tham gia đoàn kiểm tra đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh. 

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

thành viên. 

- Ông Vương Lê Hoàng, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành viên. 
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3. Thành phần làm việc của cơ quan, đơn vị được kiểm tra: Do lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị được kiểm tra bố trí (đề nghị bố trí thành phần là các cá 

nhân, đơn vị trực tiếp tham mưu). 

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC KIỂM TRA: Trong Quý IV năm 2020 (do 

Trưởng đoàn kiểm tra bố trí và có thông báo cụ thể sau). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các Ban HĐND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này theo 

lĩnh vực được giao phụ trách, dự kiến thời gian, nội dung chương trình làm việc, 

dự thảo kết luận và báo cáo kết quả kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh và 

một số nhiệm vụ khác khi được phân công.  

2. Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa - Thể thao 

và Du lịch và các cơ quan liên quan, UBND các huyện, Thành phố xây dựng báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện đối với từng Nghị quyết. Báo cáo gửi về Văn 

phòng HĐND tỉnh trước ngày 15/9/2020. 

3. Đề nghị các thành phần tham gia Đoàn kiểm tra bố trí, sắp xếp công 

việc tham gia đầy đủ theo kế hoạch đề ra. 

4. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện phục vụ cho 

Đoàn kiểm tra. 

Trong quá trình thực hiện nếu có phối hợp công việc đề nghị các cơ quan 

hữu quan liên hệ với đồng chí Hoàng Bích Nhung - Phó Chánh Văn phòng 

HĐND tỉnh, SĐT: 02053.813.484, DĐ: 0989.791.688 hoặc đồng chí  Nguyễn 

Thế Hùng, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh, SĐT: 

0912.263.141./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thành phần Đoàn Kiểm tra; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

Các Sở: KH-ĐT,NNPTNT, GD&ĐT, 

VHTT&DL; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố; 

- UBND các huyện, Thành phố; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 

- C,PCVP HĐND tỉnh; 

- Các phòng TH, HC-TC-QT, KT; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hậu 
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