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KẾ HOẠCH 

Khảo sát tình hình tổ chức thực hiện các quy định pháp luật 

 về thu ngân sách nhà nước năm 2021 tại các cửa khẩu 

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Chương trình số 89/CTr-ĐĐBQH, ngày 13/8/2021 về hoạt 

động công tác 5 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh 

Lạng Sơn; Chương trình số 96/CTr-ĐĐBQH, ngày 27/8/2021 của Đoàn đại biểu 

Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn về hoạt động giám sát, khảo sát 4 tháng cuối 

năm năm 2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát tình 

hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thu ngân sách nhà nước 

năm 2021 tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Khảo sát tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thu 

ngân sách nhà nước năm 2021 tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh làm căn cứ 

đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán năm 2022; đánh giá kết quả năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách, 

thủ tục hành chính, tiếp tục tạo điều kiện cho phát triển sản xuất kinh doanh, thu 

hút các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu qua địa bàn, duy trì mức tăng thu ngân 

sách nhà nước tại địa phương trong thời gian tới. 

2. Việc tổ chức hoạt động khảo sát bảo đảm tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật; xác định rõ phạm vi, nội dung, thời gian, đối tượng, không làm ảnh 

hưởng tới hoạt động của các cơ quan được khảo sát. Quá trình thực hiện, bảo 

đảm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHẢO SÁT 

1. Nội dung 

 Khảo sát tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thu 

ngân sách nhà nước năm 2021 tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(Có gợi ý đề cương gửi kèm). 

 2. Đối tượng, hình thức khảo sát 

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc trực tiếp với đại diện lãnh đạo Cục 

Hải quan tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo các Chi cục Hải quan: cửa khẩu Hữu 

Nghị, cửa khẩu Chi Ma, Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng, Cốc Nam, Tân 

Thanh. Khảo sát thực tế tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh. 
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 III. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

 1. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

 - Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy 

ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Trưởng đoàn. 

 - Ông Triệu Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Ủy ban Tài chính, Ngân 

sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn - Phó 

Trưởng đoàn. 

 - Ông Phạm Trọng Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc 

hội - Thành viên. 

 - Ông Lưu Bá Mạc, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và 

Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn - Thành viên. 

 - Bà Chu Thị Hồng Thái, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại 

biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn -Thành 

viên. 

 2. Đoàn đại biểu Quốc hội mời đại diện lãnh đạo các cơ quan tham 

gia Đoàn khảo sát 

 - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  

 - Ban Kinh tế, Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 - Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 - Sở Tài chính tỉnh. 

 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 - Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. 

 - Ủy ban nhân dân các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng (tham gia cùng Đoàn 

khảo sát tại các cửa khẩu trên địa bàn huyện). 

 3. Thành phần làm việc với Đoàn khảo sát 

Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh; đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp 

vụ liên quan, các Chi cục Hải quan: cửa khẩu Hữu Nghị, cửa khẩu Chi Ma, Ga 

đường sắt Quốc tế Đồng Đăng, Cốc Nam, Tân Thanh. (Các thành phần khác do 

Cục Hải quan chủ động bố trí, mời nếu cần thiết). 

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

 Ngày 21 tháng 9 năm 2021 (Thứ Ba) 

 - Buổi sáng, từ 8h00’: Đoàn làm việc tại Cục Hải quan tỉnh. 

 - Buổi chiều, từ 13h30’: Đoàn đi khảo sát thực tế tại cửa khẩu Quốc tế 

Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh; kết hợp đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tại 

một số chốt phòng, chống dịch Covid-19 khu vực cửa khẩu, biên giới trên địa 

bàn Đoàn đến khảo sát. 
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 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trưởng Đoàn khảo sát chủ trì chương trình làm việc với các đơn vị chịu 

sự khảo sát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn khảo sát, chỉ đạo Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp, tham mưu 

xây dựng báo cáo kết quả khảo sát. 

 2. Thành viên Đoàn khảo sát có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu liên quan 

đến nội dung khảo sát. 

 3. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh và các Chi cục Hải quan có trong thành 

phần làm việc với Đoàn khảo sát, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, báo cáo bằng văn 

bản theo đề cương gợi ý gửi kèm; cung cấp thông tin liên quan với Đoàn khảo 

sát; Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo, giúp bố trí địa điểm, thành phần làm việc với 

Đoàn khảo sát, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo 

quy định. 

Báo cáo bằng văn bản của đơn vị gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn 

trước ngày 16/9/2021, đồng thời gửi báo cáo qua thư điện tử:  

phuongthuannv@gmail.com. 

 4. Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, tổng hợp báo cáo; bố trí phương 

tiện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Đoàn khảo sát 

theo quy định. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời. 

(Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ đ/c Phương Việt 

Thuận, Phó Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh, điện thoại 0975.166.861)./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);  

- TT Tỉnh ủy (để b/c); 

- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- Vụ PVHĐGS (VPQH); 

- ĐBQH khóa XV tỉnh; 

- Thành viên Đoàn khảo sát; 

- Các Ban của HĐND tỉnh: Pháp chế; Kinh tế - 

Ngân sách; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Sở Tài chính tỉnh; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình, Cao Lộc; 

- Các Chi cục Hải quan: Hữu Nghị, Chi Ma, Cốc 

Nam, Tân Thanh; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Lưu VT,Th 

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 
 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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