
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /KH-HĐND-KTNS 
                                                                                              Lạng Sơn, ngày    tháng 10 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, khảo sát việc tổ chức triển khai, thực hiện  

một số nghị quyết do HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành 
________________________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 468/KH-HĐND ngày 13/8/2020 của HĐND 

tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch số 787/KH–HĐND ngày 11/10/2021 của 

Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực hiện một số 

nghị quyết do HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành; Chương trình khảo sát, giám 

sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo 

sát cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua hoạt động kiểm tra, khảo sát nhằm đánh giá tình hình, kết 

quả việc triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh; đánh giá 

thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các 

cấp, các ngành và những kiến nghị, đề xuất; thu thập thông tin, nắm tình hình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản; tình 

hình thu, chi ngân sách nhằm phục vụ hoạt động thẩm tra thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trình tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Việc tổ chức kiểm tra, khảo sát bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, 

đúng phạm vi, nội dung, thời gian khảo sát theo kế hoạch, không làm ảnh 

hưởng tới hoạt động bình thường của các cơ quan được kiểm tra, khảo sát. 

II. NỘI DUNG  

1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành 

- Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 Ban hành Quy 

định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội 

đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn (Không kiểm tra, khảo sát Nghị quyết 

này đối với Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn). 

- Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh 

về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn 
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thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 

2020; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019  về sửa đổi, bổ sung 

nội dung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách 

địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 

của HĐND tỉnh (Không kiểm tra, khảo sát Nghị quyết này đối với Ban quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn). 

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của HĐND tỉnh 

về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng 

công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu 

vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Không kiểm tra, khảo sát Nghị 

quyết này đối với các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc 

Sơn, thành phố Lạng Sơn). 

- Khó khăn, bất cập một số Nghị quyết khác do HĐND tỉnh ban hành 

(nếu có). 

2. Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển 

kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách trên địa bàn năm 2021. 

III. HÌNH THỨC, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG  

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiểm tra, khảo sát trực tiếp đối 

với các cơ quan: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà 

nước, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; UBND các 

huyện: Cao Lộc, Lộc Bình.  

2. Kiểm tra, khảo sát qua báo cáo đối với UBND Thành phố Lạng Sơn 

và các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Đình Lập, Văn Quan, Bắc Sơn, Tràng 

Định, Văn Lãng, Bình Gia. 

3. Phạm vi khảo sát:  

- Đối với tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát 

triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách trên địa bàn năm 

2021, thời điểm lấy số liệu tổng hợp báo cáo từ 01/01/2021 ước đến ngày 

31/12/2021. 

- Đối với các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, lấy số liệu năm 

2019, 2020 và 9 tháng đầu năm 2021. 

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, KHẢO SÁT 

1. Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

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

Trưởng đoàn. 

- Bà Linh Thị Hiền, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, 

Phó Trưởng đoàn. 

- Ông Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh, thành viên. 
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- Ông Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, 

thành viên. 

- Ông Dương Công Vĩ, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, 

thành viên. 

- Ông Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, 

thành viên. 

- Ông Hồ Phi Dũng, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, 

thành viên. 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh mời tham gia Đoàn kiểm 

tra, khảo sát 

- Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh. 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện (khi Đoàn kiểm tra, khảo sát trên 

địa bàn huyện). 

- Đại diện lãnh đạo Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo 

Phòng công tác HĐND, chuyên viên giúp việc Ban Kinh tế - Ngân sách. 

3. Thành phần làm việc của đơn vị được kiểm tra, khảo sát trực 

tiếp 

- Tại các huyện gồm: Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, 

Lộc Bình; Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn (do UBND huyện mời). 

- Tại Sở Tài chính: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Cục Thuế tỉnh, Cục 

Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính, Ban quản lý khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Ngày 02/11/2021: Từ 6 giờ 30 bắt đầu xuất phát từ trụ sở Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; từ 8 giờ 00' Đoàn khảo sát làm việc với UBND 

huyện Lộc Bình tại trụ sở UBND huyện. 

2. Ngày 03/11/2021: Từ 7 giờ 45 bắt đầu xuất phát từ trụ sở Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; từ 8 giờ 00' Đoàn khảo sát làm việc với UBND 

huyện Cao Lộc tại trụ sở UBND huyện. 

3. Ngày 9/11/2021: Buổi chiều từ 14 giờ 00 Đoàn làm việc với Cục 

Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính, Ban 

quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tại Trụ sở Sở Tài chính.  

4. Đoàn Khảo sát hoàn thành Báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát trước 

ngày 20/11/2021. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, đề nghị Lãnh đạo: Cục Thuế tỉnh, Cục 

Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính, Ban quản lý khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây 
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dựng báo cáo theo Đề cương gửi kèm Kế hoạch này; cung cấp thông tin, tài 

liệu có liên quan; bố trí địa điểm, thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra, 

khảo sát. Báo cáo của các đơn vị gửi về Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

trước ngày 27/10/2021. 

2. Đề nghị các đại biểu mời, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách dành 

thời gian nghiên cứu tài liệu, tham dự cuộc kiểm tra, khảo sát theo kế hoạch. 

3. Đề nghị Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp chuẩn bị 

các điều kiện tổ chức phục vụ hoạt động Đoàn kiểm tra, khảo sát.  

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

Thị Hiền, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ĐT: 

0989.142.478; 3815.448 hoặc đ/c Lương Đình Linh, Chuyên viên Phòng 

Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. ĐT 0949 282 998; 

3.811.484. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Thành phần Đoàn khảo sát; 

- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế 

tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban QLKKTCKĐĐ; 

- TT HĐND các huyện: Lộc Bình, Cao Lộc; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C,PVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng công tác HĐND; HC-TC-QT; KT; 

- Lưu:  VT. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Tài 
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