
 

 

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 3 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra về tình hình thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững 

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030; Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND 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; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường  

vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung  

gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu 

trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020-2030 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Thực hiện 

Chương trình công tác năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch 

kiểm tra nội dung như sau: 

I. NỘI DUNG KIỂM TRA:  

- Tình hình thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030. 

- Tình hình thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 

của HĐND 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. 

- Tình hình quán triệt triển khai Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa 

tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương 

hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020-2030. 

(Có Đề cương báo cáo kèm theo kế hoạch).  

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:  

Thường trực HĐND tỉnh tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với UBND các 

huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Hữu Lũng, Chi Lăng về nội dung trên.  

III. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

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

Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn. 
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- Ông Vy Thế Hồng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban 

Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn. 

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

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, thành viên. 

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

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

thành viên. 

2. Thường trực HĐND tỉnh mời tham gia Đoàn kiểm tra: 

- Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.  

3. Thành phần làm việc của cơ quan, đơn vị được kiểm tra: Do lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị bố trí. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

1. Ngày 23/3/2021: Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiến 

hành kiểm tra tại huyện Lộc Bình, Cao Lộc, cụ thể như sau: 

a) Tại huyện Lộc Bình:  

- Từ 7h30’ đến 9h00’, ngày 23/3/2021: Đoàn kiểm tra đi thực tế gặp gỡ 

trao đổi với 2 - 3 hộ gia đình tham gia trồng cây dược liệu (cây Trà Hoa Vàng, 

cây Cát Sâm) và trồng cây lâm nghiệp trên địa bàn xã Lợi Bác; xem xét 01 cơ sở 

chế biến gỗ trên địa bàn thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình. 

- Từ 9h00’, ngày 23/3/2021: Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện 

Lộc Bình tại trụ sở UBND huyện. 

b) Tại huyện Cao Lộc:  

- Từ 14h00’ đến 15h00’, ngày 23/3/2021: Đoàn kiểm tra đi thực tế gặp gỡ 

trao đổi với 2 - 3 hộ gia đình tham gia Dự án trồng cây Sở; xem xét 1 - 2 cơ sở 

chế biến gỗ trên địa bàn xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc. 

- Từ 15h00’, ngày 23/3/2021: Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện 

Cao Lộc tại trụ sở UBND huyện. 

2. Ngày 24/3/2021: Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiến 

hành kiểm tra tại huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, cụ thể như sau: 

a) Tại huyện Hữu Lũng:  

- Từ 7h30’ đến 9h00’ ngày 24/3/2021: Đoàn kiểm tra đi thực tế xem xét 

01 cơ sở vườn ươm cây giống lâm nghiệp tại xã Sơn Hà; gặp gỡ 2 - 3 hộ gia 

đình trồng cây lâm nghiệp trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. 

- Từ 9h00’ ngày 24/3/2021: Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện 

Hữu Lũng tại trụ sở UBND huyện. 
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b) Tại huyện Chi Lăng:  

- Từ 14h00’ đến 15h00’, ngày 24/3/2021: Đoàn kiểm tra đi thực tế gặp gỡ 

trao đổi với 2 - 3 hộ gia đình trồng cây lâm nghiệp tại xã Bắc Thủy; xem xét 01 

cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn xã Mai Sao, huyện Chi Lăng. 

- Từ 15h00’, ngày 24/3/2021: Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện 

Chi Lăng tại trụ sở UBND huyện. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch 

UBND các huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Hữu Lũng, Chi Lăng chỉ đạo xây dựng 

báo cáo theo Đề cương; gửi báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 

19/3/2021; in báo cáo, tài liệu liên quan phục vụ buổi làm việc; bố trí địa điểm, 

thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra. 

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

việc tham gia đầy đủ theo kế hoạch. 

3. Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện 

phục vụ cho Đoàn kiểm tra. Các thành phần Đoàn kiểm tra tập trung tại Trụ sở 

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh để xuất phát đi huyện Lộc Bình lúc 6h30’ 

ngày 23/3/2021; đi huyện Hữu Lũng lúc 6h00’ ngày 24/3/2021. 

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

hữu quan liên hệ với Đ/c Hoàng Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh, SĐT: 0982151170 hoặc Đ/c Chu Thị Kim Chi, Chuyên viên Văn phòng 

Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, SĐT: 0978253749./. 

 
 

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

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các thành phần Đoàn kiểm tra; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Sở NN&PTN; 

- TTHĐND, UBND huyện Lộc Bình, Cao Lộc, 

Hữu Lũng, Chi Lăng; 

- Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 

- C,PVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các phòng, KT; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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