
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN HỮU LŨNG 

        
Số: 16/KH-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Hữu Lũng, ngày 04 tháng 6 năm 2019 

       
KẾ HOẠCH 

Kiểm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về công tác phòng, 
chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 
20 tháng 11 năm 2015; 

         Căn cứ Công văn số 07/CV-HĐND ngày 03/6/2019 của HĐND huyện  Hữu 
Lũng về công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn 
huyện, Ban Kinh tế - xã hội xây dựng kế hoạch kiểm tra của Thường trực Hội đồng 
nhân dân huyện Hữu Lũng, nội dung như sau: 

I. NỘI DUNG KIỂM TRA  

1. Nắm tình hình việc thực hiện Văn bản số 381/UBND-KTN, ngày 
26/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường triển khai quyết liệt, đồng 
bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu phi. Để ngăn chặn hiệu quả, hạn 
chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi lan ra diện rộng, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn 
nuôi trên địa bàn huyện. 

 2.  Xem xét quy trình kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm 
động vật nhằm ngăn chặn, phòng chống dịch tả lợn Châu phi theo quyết định số 
426/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh. Công tác tuyên truyền, triển khai 
của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân về dịch Tả lợn Châu phi. 
Việc tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong 
phòng, chống dịch bệnh. 

3.Tình hình khống chế Dịch tả Châu phi; diễn biến của dịch bệnh, đánh giá 
thiệt hại do dịch bệnh gây ra; công tác tiêu hủy; công tác đảm bảo vệ sinh môi 
trường. 

        4. Việc bố trí kinh phí và nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; 
việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ có lợn chết phải tiêu hủy.  

        5. Công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trong 
phòng chống dịch bệnh. 

         6. Công tác chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay 
sau khi dịch bệnh được khống chế, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên 
địa bàn. 

        7. Những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác phòng, chống, khống 
chế dịch bệnh và nguyên nhân. Những đề xuất kiến nghị. 

II. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

1. Thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra: 
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           - Thường trực HĐND huyện, Trưởng đoàn. 

           - Bà Phạm Thị Thủy: Phó trưởng  Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện, thành 
viên, Phó đoàn. 

            - Ông Vy Văn Lâm: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, thành viên. 

           - Bà Phạm Thị Hoàng Lan chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện, 
thành viên. 

         2. Thành phần làm việc của cơ quan, đơn vị được kiểm tra: Mời Thường 
trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách 
công tác khuyến nông tham gia đoàn khảo sát. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

1. Ngày 10/6/2019:  

- Từ 9h00 - 11h00, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với UBND xã Minh Hòa. 

-  Từ 15h00 - 17h00, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với UBND xã Hồ Sơn. 

           2. Ngày 14/6/2019: 

          - Từ 9h00 - 11h00, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với UBND xã Tân Thành. 

          -  Từ 15h00 - 17h00, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với UBND xã Cai Kinh. 

           3. Ngày 17/6/2019:  Từ 9h00 - 11h00, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với UBND 
xã Hòa Lạc. 

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

        1.  UBND các xã: Hồ Sơn, Minh Hòa, Tân Thành, Cai Kinh, Hòa Lạc chỉ đạo 
xây dựng báo cáo ngắn gọn theo nội dung trên; in báo cáo, tài liệu liên quan phục 
vụ buổi làm việc; bố trí địa điểm thành phần làm việc với đoàn kiểm tra. 

        2. Các thành phần tham gia đoàn kiểm tra có mặt tại văn phòng 
HĐND&UBND huyện; Thời gian xuất phát lúc 7h 15 phút các ngày cụ thể trong kế 
hoạch.   

        Trên đây là Kế hoạch kiểm tra về công tác phòng, chống, khống chế bệnh 
Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 
năm 2019. Đề nghị các thành phần trong đoàn kiểm tra sắp xếp công việc, tham dự 
đầy đủ để cuộc kiểm tra đạt kết quả cao. 

            Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh;    báo 
- TT Huyện ủy;       cáo 
- CT, PCT HĐND huyện; 
- CT UBND huyện; 
- CT UBMTTQ huyện; 
- Trưởng, Phó 2 Ban HĐND huyện; 
- TT HĐND các xã, thị trấn; 
- C, PVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hiền 
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