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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về thu tiền
cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh,
giai đoạn 2014 – 2020.
Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về Chương
trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 478/KHHĐND ngày 07/8/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về triển khai Nghị quyết
số 47/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Thực hiện Quyết định số 590 /QĐ-HĐND-KTNS ngày 21/10/2020 của
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát Việc thực hiện
quy định của pháp luật về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ
môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 – 2020.
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh xây dựng kế
hoạch giám sát như sau:
I. MỤC ĐÍCH

1. Thông qua hoạt động giám sát, nhằm đánh giá việc hướng dẫn, triển
khai thực hiện quy định của pháp luật về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng
sản, phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Luật
Khoáng sản 2010.
2. Đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan về kết quả thực hiện, các
tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế và đề xuất các kiến
nghị, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.
II. NỘI DUNG GIÁM SÁT

Việc thực hiện chính sách pháp luật về thu tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản, phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 – 2020.
III. HÌNH THỨC, PHẠM VI VÀ CƠ QUAN CHỊU SỰ GIÁM SÁT

1. Hình thức giám sát
- Giám sát trực tiếp đối với sở Tài Nguyên và Môi trường, Cục Thuế.
- Giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện, thành phố.
2. Phạm vi giám sát: Số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2014 đến
30/9/2020.
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3. Cơ quan chịu sự giám sát: Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế
tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
IV. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC

1. Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh:
Theo Quyết định số /QĐ-HĐND-KTNS ngày
/10/2020 của Ban
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện quy
định của pháp luật về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi
trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 – 2020.
2. Ban Kinh tế - Ngân sách trân trọng kính mời đại biểu tham gia
Đoàn giám sát
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế
tỉnh khi đoàn tham giám sát tại UBND các huyện, thành phố.
- Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
3. Thành phần làm việc của cơ quan chịu sự giám sát trực tiếp
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,
Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các thành phần liên quan do đơn vị mời.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Từ ngày 10/10/2020 đến ngày 20/10/2020
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ban hành Quyết định thành lập
Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát gửi đến các tổ chức, cá nhân có liên
quan.
2. Từ ngày 21/10/2020 đến 31/10/2020
Đơn vị chịu sự giám sát xây dựng và gửi báo cáo, các tài liệu liên quan
đến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để các thành viên Đoàn giám sát
nghiên cứu.
3. Từ ngày 01/11/2020 đến 05/11/2020
Đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo, các tài liệu liên quan.
4. Từ ngày 06/11/2020 đến 20/11/2020
Đoàn giám sát tổ giám sát trực tiếp tại các đơn vị; tổ chức khảo sát thực
địa đối với một số dự án đang khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (Thời
gian khảo sát, giám sát sẽ có thông báo cụ thể).
5. Từ ngày 21/11/2020 đến 30/11/2020
Đoàn giám sát xây dựng và ban hành báo cáo kết quả giám sát.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố 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.
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 tham dự
đầy đủ các cuộc giám sát theo Kế hoạch đề ra.
3. Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo và các tài liệu liên quan gửi đến Ban
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trước ngày 31/10/2020, đồng thời gửi báo
cáo qua hòm thư điện tử địa chỉ email: ldlinh88@gmail.com.
4. 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)./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành
phố;
- VP HĐND tỉnh;
- Phòng Tổng hợp, HC-TC-QT, KT;
- Lưu: VT.
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