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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

Số:        /KH-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày      tháng 10 năm 2021  

KẾ HOẠCH  

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 

của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển  

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; việc xây dựng, triển khai 

các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 

giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035  
 

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một 

số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

việc xây dựng, triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xem xét, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, làm cơ sở tham mưu 

xây dựng kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Xem xét việc xây dựng, triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp, tiến độ tổ chức thực hiện theo phân công nhiệm vụ, 

theo kế hoạch đề ra. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, 

qua đó đề nghị có giải pháp khắc phục. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức khảo sát theo kế hoạch đề ra và thực hiện đúng quy định của 

pháp luật, đảm bảo khách quan, hiệu quả, đúng tiến độ.  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng khảo sát: Chuẩn bị báo cáo đầy đủ 

các nội dung, tài liệu liên quan và bố trí thành phần làm việc theo yêu cầu của 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.        

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 

1. Phạm vi 

- Khảo sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Khảo sát việc xây dựng, triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035, tiến độ tổ 

chức thực hiện theo phân công nhiệm vụ, theo kế hoạch đề ra. 
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2. Đối tượng khảo sát  

a) Đối tượng khảo sát trực tiếp: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng 

nông thôn mới tỉnh.  

- UBND các huyện: Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn. 

- Một số doanh nghiệp/hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

b) Khảo sát gián tiếp qua việc xem xét báo cáo của đơn vị, địa phương: 

- Các Sở, ngành: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Khoa học và 

Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Điều phối 

xây dựng nông thôn mới tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh.  

- UBND các huyện, thành phố: Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Pác Nặm và Thành 

phố Bắc Kạn. 

III. NỘI DUNG KHẢO SÁT: Theo đề cương gửi kèm. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT  

1. Ngày 02/11/2021: 

Buổi chiều: 14 giờ, làm việc tại UBND huyện Ngân Sơn, sau đó khảo sát 

tại 02 doanh nghiêp/HTX trên địa bàn huyện. 

2. Ngày 03/11/2021:  

Buổi chiều: 14 giờ, làm việc tại UBND huyện Bạch Thông, sau đó khảo sát 

tại 02 doanh nghiệp/HTX trên địa bàn huyện.  

3. Ngày 04/11/2021:  

Buổi chiều: 14 giờ, làm việc tại UBND huyện Chợ Mới, sau đó khảo sát tại 

02 doanh nghiệp/HTX trên địa bàn huyện. 

4. Ngày 05/11/2021:  

- Buổi chiều: 14 giờ, làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Mời Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới cùng dự và làm việc tại đây. 

5. Ngày 06/11/2021 (thứ bẩy):  

Buổi sáng: 08 giờ, khảo sát tại 03 HTX trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

(HTX Minh Anh; HTX Hùng Tuyết; HTX Dương Quang).  

V. THÀNH PHẦN 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: 

- Ông Trịnh Tiến Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách: Trưởng đoàn. 

- Ông Hoàng Minh Hải, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân 

sách: Phó Trưởng đoàn. 

- Ông Cao Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Ba Bể, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách: Thành viên. 

- Bà Lèng Hoàng Diệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm 

tra Thành ủy Bắc Kạn, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách: Thành viên. 

- Ông Phan Văn Chín, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận 

Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Ngân Sơn: Thành viên. 

- Bà Hoàng Thị Hồng, Chuyên viên phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách: Thành viên. 
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- Bà Lô Thị Oanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Na Rì: Thành viên. 

2. Đại biểu mời tham gia khảo giám sát: 

- Thường trực HĐND tỉnh. 

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn cùng tham gia 

Đoàn khảo sát tại 03 HTX trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. 

3. Thư ký đoàn khảo sát: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Công tác 

HĐND, Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn khảo sát: Các thành viên Đoàn khảo sát tổ chức khảo sát theo Kế 

hoạch (Kế hoạch này thay cho giấy mời). 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng khảo sát: 

a) Các đơn vị thuộc đối tượng khảo sát trực tiếp:  

- Báo cáo bằng văn bản gửi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại buổi 

làm việc. Chuẩn bị Hội trường làm việc, cử đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên 

môn liên quan làm việc với Đoàn khảo sát. 

- UBND các huyện Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn: Lựa chọn 02 HTX 

đang hoạt động trên địa bàn huyện (gồm 01 HTX đã được hưởng chính sách hỗ 

trợ và 01 HTX chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo NQ số 08/2019/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh) để đoàn đến khảo sát trực tiếp. 

b) Các đơn vị thuộc đối tượng khảo sát gián tiếp: Báo cáo bằng văn bản gửi 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh, đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ mail: hunghv@backan.gov.vn trước 

ngày 06/11/2021. 
3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Chuẩn bị các điều kiện phục 

vụ Đoàn khảo sát theo quy định. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thuộc đối tượng khảo sát sắp xếp thời gian, bố trí thành phần làm việc 

tạo điều kiện để Ban hoàn thành nhiệm vụ. 

(Thông tin trao đổi, liên hệ ông Hoàng Văn Hùng, chuyên viên phòng Công 

tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, điện thoại 0942.420.523)./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh (mời tham gia);  

- Thành viên Ban KT-NS; 

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Tài chính; Kế 

hoạch và Đầu tư; Công Thương; Khoa học và Công 

nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã 

hội; Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Điều 

phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh (t/h); 

- UBND các huyện, thành phố (t/h); 

- Phòng Kinh tế thành phố BK (mời tham gia); 

- LĐ các Ban HĐND tỉnh (để biết); 

- LĐVP (mời tham gia); 

- Phòng CTHĐND, HC- TC-QT (p/vụ); 

- Lưu: VT, HS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Dũng 

 

 

 

mailto:hunghv@backan.gov.vn
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 

 (Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-HĐND ngày      tháng 10 năm 2021  

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh) 

 

A. ĐỐI VỚI CÁC SỞ, NGÀNH 

I. Sở Nông nghiệp và PTNT 

1. Đánh giá kết quả đạt được của các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh; những tồn tại, hạn chế; 

nguyên nhân (công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn 

thực hiện; sự phù hợp/chưa phù hợp của từng chính sách hỗ trợ; những khó 

khăn, vướng mắc); đề xuất, kiến nghị của đơn vị về công tác hướng dẫn; về sửa 

đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ.  

2. Việc tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch, quyết định 

triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035 (các Kế hoạch số 773, 774, 775, 776, 777/KH-UBND 

ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 của UBND tỉnh): 

- Quy trình xây dựng các kế hoạch, quyết định triển khai thực hiện Đề án 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 

(nêu rõ nội dung do Sở thực hiện, nội dung thuê thực hiện). Sự phối hợp, tham 

gia của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong việc xây dựng các kế 

hoạch, quyết định triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh 

Bắc Kạn. 

- Kinh phí xây dựng các kế hoạch, quyết định (kinh phí xây dựng từng kế 

hoạch, quyết định; nội dung chi, mức chi). 

- Tiến độ triển khai thực hiện các kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035 theo Kế hoạch đã đề ra. 

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Đề xuất, kiến nghị của đơn vị. 

II. Đối với các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; 

Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền 

thông; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh  

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch số 773, 774, 775, 776, 

777/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 2362/QĐ-
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UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị báo cáo các nội 

dung sau: 

1. Công tác phối hợp trong việc tham gia xây dựng các kế hoạch số 773, 

774, 775, 776, 777/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh; quyết định số 

2362/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh (nếu có). 

2. Tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch, 

quyết định của UBND tỉnh nêu trên; sự phù hợp của các chỉ tiêu, phân công 

nhiệm vụ tại các kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh với chức năng, nhiệm 

vụ và tình hình thực tế của ngành. 

3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

4. Đề xuất, kiến nghị của đơn vị. 

B. ĐỐI VỚI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

1. Đối với UBND các huyện Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn (đối 

tượng khảo sát trực tiếp) 

a) Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

17/7/2019 của HĐND tỉnh đến nay: 

 - Tổng hợp số liệu kết quả thực hiện theo Biểu đính kèm. 

 - Đánh giá kết quả đạt được của các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh; những tồn tại, hạn chế; 

nguyên nhân (công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, 

triển khai thực hiện; sự phù hợp/chưa phù hợp của từng chính sách hỗ trợ; 

những khó khăn, vướng mắc). 

- Đề xuất, kiến nghị của địa phương (về công tác hướng dẫn; về sửa đổi, 

bổ sung chính sách hỗ trợ,…).  

b) Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch, quyết 

định của UBND tỉnh (các kế hoạch số 773, 774, 775, 776, 777/KH-UBND 

ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 của UBND tỉnh): 

- Công tác phối hợp trong việc tham gia xây dựng các kế hoạch số 773, 

774, 775, 776, 777/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh; quyết định số 

2362/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh (nếu có). 

- Tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch, quyết 

định của UBND tỉnh nêu trên; sự phù hợp của các chỉ tiêu, phân công nhiệm 

vụ tại các kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh với chức năng, nhiệm vụ và 

tình hình thực tế của địa phương. 

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Đề xuất, kiến nghị của địa phương. 
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2. Đối với UBND các huyện: Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Pác Nặm và 

Thành phố Bắc Kạn (đối tượng khảo sát gián tiếp): 

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch, quyết 

định của UBND tỉnh (các kế hoạch số 773, 774, 775, 776, 777/KH-UBND 

ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 của UBND tỉnh): 

- Công tác phối hợp trong việc tham gia xây dựng các kế hoạch số 773, 

774, 775, 776, 777/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh; quyết định số 

2362/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh (nếu có). 

- Tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch, quyết 

định của UBND tỉnh nêu trên; sự phù hợp của các chỉ tiêu, phân công nhiệm 

vụ tại các kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh với chức năng, nhiệm vụ và 

tình hình thực tế của địa phương. 

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Đề xuất, kiến nghị của địa phương. 

C. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ 

Những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp/HTX trong việc tiếp cận 

một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh: 

1. Công tác hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước.  

2. Hồ sơ đăng ký hỗ trợ. Quy trình thủ tục thực hiện, hồ sơ thanh, quyết toán. 

3. Sự phù hợp, không phù hợp của từng chính sách hỗ trợ đối với thực 

tiễn của doanh nghiệp/HTX. 

4. Đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp/HTX./. 
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