
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020   

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc tổ chức triển khai 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 

 

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 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND), UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện với các nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Kiểm tra để nắm tình hình, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 08/2019/NQ-HĐND từ khi ban hành đến thời điểm kiểm tra, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết; tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, điều chỉnh các nội dung chính sách không phù hợp để thu hút đầu tư, 

phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.  

2. Yêu cầu 

- Việc kiểm tra phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy 

định pháp luật; bảo đảm đúng phạm vi, nội dung, thời gian theo Kế hoạch, kết 

thúc kiểm tra phải có kết luận cụ thể, đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.  

- Các Đoàn kiểm tra sắp xếp, bố trí thời gian làm việc với các cơ quan được 

kiểm tra hợp lý, tránh làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các cơ quan 

được kiểm tra. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA  

1. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về: 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến các đối tượng thụ hưởng; 

- Việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND; 

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế 
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hoạch số 20/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai, tổ chức 

thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; 

- Kết quả đạt được trong thực hiện các nội dung chính sách của Nghị quyết 

số 08/2019/NQ-HĐND đến hết ngày 31/8/2020; 

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

Nghị quyết và đề xuất, kiến nghị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết;  

- Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới; 

- Kiến nghị, đề xuất những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. 

2. Hình thức kiểm tra 

Kiểm tra thực tế việc thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND tại cấp 

xã (mỗi huyện, thành phố lựa chọn từ 01-02 xã); làm việc tại hội trường với 

UBND các huyện, thành phố để nghe báo cáo. 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA  

1. Đoàn 1:  

a) Thành phần Đoàn:  

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trưởng đoàn; 

- Thành viên Đoàn: đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công Thương, Chi nhánh 

Ngân hàng Nhà nước tỉnh.  

b) Đơn vị được kiểm tra: thành phố Lạng Sơn và các huyện: Cao Lộc, Lộc 

Bình, Đình Lập, Chi Lăng, Hữu Lũng.  

2. Đoàn 2:  

a) Thành phần Đoàn:  

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trưởng đoàn; 

- Thành viên Đoàn: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, 

Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công Thương, Chi nhánh Ngân hàng Nhà 

nước tỉnh.   

b) Đơn vị được kiểm tra: các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn 

Lãng, Tràng Định.  

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

cơ quan, đơn vị được kiểm tra bố trí (đề nghị bố trí thành phần là các cá nhân, 

đơn vị trực tiếp tham mưu, liên quan đến việc tổ chức, thực hiện Nghị quyết).  

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA  

Trong tháng 9 năm 2020 (thời gian cụ thể do Trưởng đoàn sắp xếp, thông 

báo). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ động bố trí lịch tổ chức thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch. 

Các Đoàn kiểm tra gửi kết quả kiểm tra về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

10/10/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 20/10/2020.  

2. Các sở, ngành thành viên Đoàn kiểm tra chủ động cử lãnh đạo đơn vị 

tham gia kiểm tra đầy đủ theo Kế hoạch đề ra; chuẩn bị các nội dung có liên quan 

thuộc lĩnh vực ngành phụ trách để giải đáp, hướng dẫn cơ sở tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc theo thẩm quyền.  

3. UBND các huyện, thành phố chủ động bố trí, sắp xếp thời gian, mời các 

thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra theo yêu cầu; xây dựng báo cáo phục vụ 

làm việc với Đoàn kiểm tra theo nội dung kiểm tra nêu tại mục II của Kế hoạch 

này, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trước ngày 15/9/2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

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

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT,  

  KH&CN, CT, TC; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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