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HĐND TỈNH LẠNG SƠN 

ĐOÀN GIÁM SÁT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________ ____________________________________ 

Số: 423 /KH-ĐGS Lạng Sơn, ngày 16 tháng  5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; 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 Quyết định số 421 /QĐ-HĐND ngày 16 /5/2022 của Ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát tình hình, kết quả thực hiện 

Nghị quyết HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; 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. 

 Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh xây dựng kế 

hoạch giám sát như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Thông qua hoạt động giám 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 lệ giữa năm HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

2. Việc tổ chức giám sát bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, đúng phạm 

vi, nội dung, thời gian giám sát theo kế hoạch, không làm ảnh hưởng tới hoạt 

động bình thường của các cơ quan được giám sát. 

 II. NỘI DUNG, PHẠM VI GIÁM SÁT  

 1. Nội dung giám sát: tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh 

về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 

2022; 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. 

 2. Thời điểm lấy số liệu báo cáo: từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/ 2022 

 III.  HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT 

1. Giám sát trực tiếp đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho 

bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan và Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Tràng Định, 

Đình Lập. 
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2. Giám sát qua báo cáo, khảo sát đối với UBND các huyện, thành phố 

còn lại. 

IV. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

1. Đoàn giám sát theo Quyết định số 421 /QĐ-HĐND ngày 16/5/2022 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 

2. Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh trân trọng mời đại biểu tham gia 

làm việc cùng Đoàn giám sát: 

- Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh. 

- Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND tỉnh các huyện: Tràng Định, Đình Lập (dự 

giám sát tại huyện). 

- Đại diện Thường trực HĐND các huyện: Tràng Định, Đình Lập (dự 

giám sát tại huyện). 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư (dự giám sát tại 

các huyện). 

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

Công tác HĐND thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

3. Thành phần làm việc của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát:  

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát trực tiếp và các tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan (do các cơ quan, đơn vị chủ động mời tham gia làm 

việc). 

V. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GIÁM SÁT 

1. Từ ngày 10/5/2022 đến ngày 16/5/2022: Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát, ban hành kế hoạch 

giám sát, đề cương báo cáo. 

2. Từ ngày 17/5/2022 đến ngày 27/5/2022: các cơ quan chịu sự giám sát 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan và 

Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo gửi Đoàn giám 

sát (qua Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh).    

(có đề cương báo cáo kèm theo) 

3. Từ ngày 28/5/2022 đến ngày 05/6/2022: Đoàn giám sát nghiên cứu 

báo cáo và các tài liệu có liên quan. 

4. Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 15/6/2022: Đoàn giám sát tổ chức khảo 

sát, giám sát đối với các cơ quan. 

(Có thông báo cụ thể thời gian và địa điểm khảo sát, giám sát sau) 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đoàn giám sát đề nghị lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Chủ 
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tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng báo cáo theo Đề cương gửi 

kèm Kế hoạch này.  

Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát trực tiếp gửi 15 bộ tài liệu đến Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chậm nhất trong ngày 27/5/2022; bố trí địa 

điểm, thành phần làm việc với Đoàn giám sát. 

2. Đề nghị các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, các đại biểu sắp xếp công 

việc, tham dự đầy đủ để hoạt động giám sát đạt hiệu quả. 

 3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện, tổ chức 

phục vụ hoạt động Đoàn giám sát theo kế hoạch. 

(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 Nguyễn Thu Hường, Phó trưởng Phòng Công tác HĐND, 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, ĐT: 0974.562.666).  

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

- Thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Tràng 

Định, Đình Lập; 

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho 

bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- CVP, PCVP HĐND tỉnh;   

- Phòng CTHĐ, HC-TC-QT, KT; 

- Lưu: VT. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 
TRƯỞNG BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

Hoàng Văn Tài 
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