
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /KH-SNN 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ  

trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình  

Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành  

nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Chương trình số 58/CTr-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

về Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022. 

Căn cứ Hướng dẫn số 15/HD-UBND ngày 20/04/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Tờ trình 

của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh nội dung, mức hỗ trợ thực hiện 

nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản 

xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh nội dung, mức hỗ trợ thực 

hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, 

sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn đảm bảo chất lượng, thời gian yêu cầu. 

- Phân công trách nhiệm, công việc cụ thể, thời gian lộ trình thực hiện làm 

cơ sở để kiểm tra đôn đốc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Thường xuyên báo cáo đánh giá kết quả thực hiện để tổng hợp, xem xét kịp 

thời có định hướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc.  

 2. Nội dung 

STT Trình tự Nội dung Thời gian 

1 
Trình đề nghị xây dựng 

Nghị quyết 

1. Tờ trình của Sở trình UBND tỉnh đề 

nghị xây dựng Nghị quyết. 

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình 

Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị xây 

dựng Nghị quyết. 

Trước ngày 

30/01/2022 

2 

Tổ chức soạn thảo 

Lấy ý kiến góp ý dự 

thảo Nghị quyết 

1. Thành lập Tổ soạn thảo Nghị quyết. 

2. Xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND 

và Nghị quyết của HĐND. 

3. Hoàn thiện các dự thảo gửi Sở, ban 

ngành liên quan, UBND các huyện, thành 

Trước ngày 

15/3/2022 



 2 

phố để tham gia góp ý; Đăng trên Cổng 

Thông tin điện tử của tỉnh (30 ngày) để 

các tổ chức, cá nhân góp ý kiến. 

4. Hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các cơ 

quan 

5. Gửi dự thảo Nghị quyết đến Uỷ ban 

MTTQ tỉnh phản biện xã hội 

3 
Thẩm định dự thảo 

Nghị quyết của HĐND 

1.Gửi Sở Tư pháp thẩm định Hồ sơ dự 

thảo Nghị quyết 

2.Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo Báo 

cáo thẩm định của Sở Tư pháp. 

Trước ngày 

20/3/2022 

4 

Gửi  hồ  sơ  dự  thảo Tờ 

trình và  Nghị  quyết  

của HĐND đến  UBND  

tỉnh để xem xét tổ chức 

kỳ họp chuyên đề 

1. Chuẩn  bị  hồ  sơ  dự  thảo Nghị  quyết  

gửi  UBND tỉnh. 

2. Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo 

Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại lỳ 

họp chuyên đề. 

Trước ngày 

30/3/2022 

5 

Gửi  hồ  sơ  dự  thảo Tờ 

trình và  Nghị  quyết  

của HĐND đến  UBND  

tỉnh để xem xét thông 

qua phiên họp tháng 

4/2022 của UBND tỉnh 

1. Chuẩn  bị  hồ  sơ  dự  thảo Nghị  quyết  

gửi  UBND tỉnh  để thẩm tra theo quy 

định. 

2. Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo 

Thông báo kết luận tại phiên họp thường 

kỳ của UBND tỉnh. 

Trước ngày 

05/4/2022 

6 

Chuẩn bị hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết để UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh. 

Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị 

quyết để UBND tỉnh trình các Ban của 

HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định. 

Trước ngày 

30/4/2022 

 

3. Tổ chức thực hiện 

Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn 

vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, 

thời gian. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng dự thảo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và 

Nghị quyết của HĐND tỉnh nội dung, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản 

xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục: Kiểm lâm; TT&BVTV; CN&TY; 

- Các phòng: KHTC, TS-KTTH; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Đinh Thị Thu 
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