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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/KH-ĐGS-DT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 22 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
Giám sát tình hình, kết quả hoạt động của các Hợp tác xã
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020
Căn cứ Quyết định số 537 /QĐ-HĐND-DT ngày 22 /9/2020 của Ban Dân
tộc HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát tình hình, kết quả hoạt động của các
Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020; Đoàn
giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong hoạt
động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật
Hợp tác xã năm 2012.
2. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của
các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.
II. NỘI DUNG, PHẠM VI, PHƯƠNG THỨC, ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT

1. Nội dung, phạm vi giám sát: Giám sát tình hình, kết quả hoạt động
của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 20172020 (Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát lấy số liệu báo cáo tính từ tháng
01/2017 đến hết tháng 8/2020).
(Có Đề cương xây dựng báo cáo giám sát gửi kèm theo kế hoạch này).
2. Phương thức, đối tượng giám sát:
- Tổ chức nghiên cứu báo cáo giám sát của các cơ quan, đơn vị chịu sự
giám sát, kết hợp đi khảo sát thực tế nắm tình hình hoạt động của một số hợp tác
xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Giám sát trực tiếp đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND huyện Hữu Lũng và
thành phố Lạng Sơn; Hợp tác xã sản xuất cây ăn quả thôn Đồng Bé, xã Minh
Tiến, huyện Hữu Lũng; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hòa Lạc, xã Hòa Lạc,
huyện Hữu Lũng; Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Pò Đứa, xã Mai
Pha, thành phố Lạng Sơn; Hợp tác xã Nà Trang, xã Hoàng Đồng, thành phố
Lạng Sơn; Hợp tác xã An Hồng, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn.
- Giám sát thông qua báo cáo đối với UBND các huyện: Chi Lăng, Đình
Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn.
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III. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Thành phần Đoàn giám sát và thành phần mời tham gia Đoàn giám sát
theo Điều 1 Quyết định số 537 /QĐ-HĐND-DT ngày 22 /9/2020 của Ban Dân
tộc HĐND tỉnh.
2. Thành phần làm việc của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Do lãnh đạo
các cơ quan, đơn vị bố trí.
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Các công việc hoàn thành trước ngày 22/9/2020
Thu thập tài liệu, nghiên cứu xây dựng, ban hành quyết định thành lập
Đoàn giám sát; kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo gửi đến các cơ quan, đơn vị
liên quan.
2. Các công việc hoàn thành trước ngày 20/10/2020
- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo về Ban Dân
tộc HĐND tỉnh theo kế hoạch; tập hợp hồ sơ, tài liệu liên quan.
- Tổ chức nghiên cứu các báo cáo, tài liệu của các cơ quan, đơn vị chịu sự
giám sát.
- Làm việc với một số sở, ngành, UBND huyện về các vấn đề liên quan
(khi cần thiết).
3. Các công việc hoàn thành trước ngày 13/11/2020
Tổ chức hoạt động giám sát theo kế hoạch (Thời gian, địa điểm, chương
trình giám sát sẽ có thông báo sau).
4. Các công việc hoàn thành trước ngày 30/11/2020
- Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát.
- Tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo báo cáo kết
quả giám sát.
- Thực hiện việc chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát và gửi
báo cáo giám sát đến Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn
vị liên quan theo quy định.
5. Công việc sau ngày 30/11/2020
Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện trách nhiệm theo dõi kết quả giải quyết
kiến nghị sau giám sát đối với các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Căn cứ nội dung kế
hoạch, Đoàn giám sát đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hợp
tác xã sản xuất cây ăn quả thôn Đồng Bé, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hòa
Lạc, Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Pò Đứa, Hợp tác xã Nà Trang,
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Hợp tác xã An Hồng chỉ đạo xây dựng báo cáo theo nội dung đề cương; cung
cấp thông tin, tài liệu có liên quan và làm rõ thêm các vấn đề khi Đoàn giám sát
đề nghị; bố trí thành phần và địa điểm làm việc.
Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về Ban Dân tộc HĐND tỉnh trước
ngày 20/10/2020 để thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu (gửi bằng văn bản và
bản Word qua địa chỉ: kimchilocbinhls@gmail.com).
2. Đề nghị các thành phần Đoàn giám sát sắp xếp công việc, tham gia
giám sát theo kế hoạch.
3. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp chuẩn bị các điều kiện đảm
bảo phục vụ hoạt động Đoàn giám sát.
(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Chu Thị Kim Chi, Chuyên
viên phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh. Số điện thoại: 02053.811.484;
0978.253.749)./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Ủy viên BDT HĐND tỉnh;
- Thành phần Đoàn giám sát;
- Các sở, ngành: KHĐT, NN&PTNT,
LMHTX tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- HTX SX cây ăn quả thôn Đồng Bé, HTX
DVNN Hòa Lạc, HTX SX&DVNN Pò Đứa,
HTX Nà Trang, HTX An Hồng;
- C,PVP HĐND tỉnh;
- Phòng TH, HC-TC-QT, KT;
- Lưu: BDT, VT (CTKC).

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH

Vy Thế Hồng

