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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:583/KH-HĐND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 13 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 17/7/2021
về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn năm 2022
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày
20 tháng 11 năm 2015;
Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
năm 2022;
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện
Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo đúng chức năng,
nhiệm vụ, thẩm quyền pháp luật quy định; phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu
cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022; tạo sự thống
nhất, chủ động trong việc triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Hội
đồng nhân dân tỉnh năm 2022.
2. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp trong hoạt động
giám sát của các Ban HĐND tỉnh theo chương trình, kế hoạch đề ra; các Ban
HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ theo sự phân công và tình
hình thực tế, tích cực triển khai công việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên
quan triển khai thực hiện chương trình giám sát có hiệu quả, đúng thời gian và
tiến độ báo cáo Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.
II. PHẠM VI, NỘI DUNG, THỜI GIAN GIÁM SÁT
1. Thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh và
giám sát thường xuyên theo quy định
1.1. Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án
nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh.
Xem xét các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; về thực
hiện dự toán ngân sách nhà nước; về quyết toán ngân sách nhà nước; về xây dựng
chính quyền; về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội; về giải quyết khiếu nại, tố
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cáo và kiến nghị của cử tri; về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính
sách dân tộc trên địa bàn.
1.2. Xem xét việc trả lời chất vấn của người bị chất vấn; tổ chức hoạt động
giải trình, chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; giám sát việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
1.3. Xem xét quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội
đồng nhân dân cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm
pháp luật của Trung ương, nghị quyết của HĐND tỉnh.
2. Giám sát chuyên đề
2.1. Hội đồng nhân dân tin
̉ h giám sát
Tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thực
hiện trong quý III/2022).
2.2. Thường trực HĐND tỉnh giám sát
- Tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020
của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2021- 2025 (thực hiện trong quý II/2022).
- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án Phát triển lâm nghiệp bền
vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030 và một số dự án trồng
rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 2016 - 2021 (thực hiện trong quý
III/2022).
- Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực
HĐND tỉnh năm 2018, 2019 (thực hiện trong quý IV/2022).
2.3. Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát
- Việc chấp hành các quy định của pháp luật và các giải pháp trong công
tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm trên địa bàn huyện Cao Lộc và
thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2022 (thực hiện trong quý I, II/2022).
- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2020, 2021(thực
hiện trong quý III/2022).
- Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong xét giảm án, tha tù trước
thời hạn có điều kiện, rút ngắn thời hạn thử thách đối với người chấp hành án tại
xã, phường, thị trấn năm 2020 (thực hiện trong quý III, IV/2022).
2.4. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát
- Về kết quả, tình hình triển khai thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một
sản phẩm tỉnh Lạng Sơn (thực hiện trong quý I, II /2022).
- Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022; Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022
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tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự
toán ngân sách địa phương năm 2022 (thực hiện trong quý II, III/2022).
- Tình hình thực hiện một số dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa
bàn Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2022 (thực
hiện trong quý III, IV/2022).
2.5. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát
- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 (thực hiện trong quý I, II/2022).
- Việc thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của
HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 (thực hiện trong quý II/2022).
- Tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn
quốc gia trên địa bàn, tỉnh giai đoạn 2016- 2020 (thực hiện trong quý II,III/2022).
- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ
thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày
18/7/2016 của Chính phủ (thực hiện trong quý III, IV/2022).
2.6. Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát
- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg
ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người
có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
(thực hiện trong quý I, II/2022).
- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQHĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho
các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thực hiện trong quý II,
III/2022).
- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQHĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi
nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
và Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định
mức chi thực hiện công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn
nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thực hiện trong quý III, IV/2022).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh
xây dựng Chương trình giám sát của năm, quý, tháng với nội dung, thời gian
giám sát cụ thể; việc xây dựng kế hoạch của từng cuộc giám sát cần có sự phối
hợp giữa các Ban để thống nhất về đối tượng, địa bàn giám sát cho phù hợp; đồng
thời tổ chức hoạt động giám sát theo sự chỉ đạo, điều hòa của Thường trực
HĐND tỉnh, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.
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Trong trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ
sung nội dung, đối tượng, thời gian giám sát và báo cáo HĐND tỉnh.
2. Giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu cho HĐND tỉnh giám sát tình hình
thực hiện chính sách pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ
trợ tái định cư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tham mưu cho Thường
trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND
ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông
thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025.
3. Giao Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn
ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình
hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030 và một số dự án trồng rừng đã được
UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 2016 - 2021.
4. Giao các Ban HĐND tỉnh theo lĩnh vực phục trách, theo dõi, tham mưu
cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát
của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh năm 2018, 2019.
5. Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình
triển khai các hoạt động giám sát theo quy định. Định kỳ hằng quý báo cáo kết
quả hoạt động giám sát với Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp báo cáo Hội
đồng nhân dân tỉnh.
6. Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh
tham mưu cho Thường trực ban hành Chương trình giám sát của năm 2022 và
triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo tổ
chức hoạt động giám sát đạt yêu cầu đề ra./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- C,PVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng CT HĐND, HC-TC-QT;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH

Đoàn Thị Hậu

