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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát Điều tra kết quả sản xuất lâm nghiệp và thông tin 

 cây trồng trên đất lâm nghiệp, vật nuôi có nguồn gốc từ rừng 

trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021 

 

Thực hiện Phương án Điều tra kết quả sản xuất lâm nghiệp và thông tin 

cây trồng trên đất lâm nghiệp, vật nuôi có nguồn gốc từ rừng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 

08/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn); thực hiện kế hoạch 

số 87/KH –CTK  ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn về 

việc ban hành kế hoạch Kiểm tra, giám sát Điều tra kết quả sản xuất lâm nghiệp và 

thông tin cây trồng trên đất lâm nghiệp, vật nuôi có nguồn gốc từ rừng trên địa bàn  

tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Ủy Ban nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch 

kiểm tra, giám sát điều tra như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phương án điều tra nhằm phát hiện 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Phương án điều tra, từ đó 

có biện pháp xử lý kịp thời; 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tính trung thực, chính xác và 

khách quan của thông tin thu thập từ cuộc điều tra; 

2. Yêu cầu 

- Kiểm tra, giám sát nội dung thu thập thông tin theo quy trình thu thập 

thông tin và các hướng dẫn nghiệp vụ trong Phương án điều tra; 

- Phối hợp với Công chức Văn Phòng – Thống kê; Công chức địa chính, 

Cán bộ kiểm lâm địa bàn các, thị trấn và các đơn vị có liên quan, hướng dẫn đối 

tượng được kiểm tra, giám sát thực hiện đúng theo quy định của Phương án 

điều tra; 

- Kịp thời xử lý những vướng mắc trong thẩm quyền; 

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo quy định và chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung báo cáo. 

- Tránh gây khó khăn, phiền hà trong quá trình tổ chức, thực hiện công tác 

kiểm tra, giám sát. 

II. Nội dung, phạm vi, thời gian kiếm tra, giám sát 

- Nội dung: Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành ở tất cả các nội 

dung trong Quy trình thu thập thông tin được quy định tại Phương án Điều tra. 
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- Phạm vi: 

+ Quy trình lập danh sách đơn vị điều tra (Phụ lục VII); 

+ Kiểm tra, giám sát đối với tất cả các loại phiếu điều tra gồm: 

(1) Phiếu số 01/ĐTHQ-THON: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động sản 

xuất một số cây lâm nghiệp chủ yếu và cây nông nghiệp trồng trên đất lâm 

nghiệp của hộ gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn thôn; 

(2) Phiếu số 02/ĐTHQ-XA: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động sản 

xuất một số cây lâm nghiệp chủ yếu của hộ gia đình và cộng đồng dân cư trên 

địa bàn xã, phường, thị trấn; 

(3) Phiếu số 03/ĐTHQ-DN,TCK: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động 

sản xuất một số cây lâm nghiệp chủ yếu và cây nông nghiệp trồng trên đất lâm 

nghiệp của doanh nghiệp, hợp tác xã, ban quản lý rừng, các tổ chức kinh tế khác 

và tổ chức khác; 

(4) Phiếu số 04/ĐTHQ-HO-GO: Phiếu thu thập thông tin về hiệu quả 

trồng rừng lấy gỗ của hộ; 

(5) Phiếu số 05/ĐTHQ-HO-CK: Phiếu thu thập thông tin về hiệu quả 

trồng rừng cây khác ngoài gỗ của hộ; 

(6) Phiếu số 06/ĐTHQ-HM-LSK: Phiếu thu thập thông tin về sản phẩm từ 

cây lâm nghiệp trồng phân tán, khai thác thu nhặt lâm sản khác ngoài gỗ từ rừng 

của hộ; 

(7) Phiếu số 07/ĐTHQ-HO-GIONG: Phiếu thu thập thông tin về hiệu quả 

sản xuất giống cây lâm nghiệp của hộ; 

(8) Phiếu số 08/ĐTHQ-HO-ĐVR: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở gây 

nuôi động vật rừng. 

- Thời gian kiểm tra, giám sát: Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/03/2022. 

III. Phương pháp tiến hành kiểm tra, giám sát 

1. Công tác chuẩn bị 

- Chuẩn bị tài liệu có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát: Do đối 

tượng được kiểm tra, giám sát cung cấp; 

- Phối hợp với tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra, giám sát xây 

dựng kế hoạch và thống nhất kiểm tra, giám sát theo nội dung và thời gian cụ 

thể. 

2. Tiến hành kiểm tra, giám sát 

Thực hiện thông qua việc theo dõi, xem xét, đánh giá đối tượng tham gia 

thực hiện điều tra, cụ thể. 

a) Thực hiện kiểm tra, giám sát nhiệm vụ của điều tra viên (ĐTV) với các 

nội dung: 

- Tài liệu nghiệp vụ; các hướng dẫn nghiệp vụ của điều tra viên; 
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- Công tác khảo sát địa bàn trước khi điều tra; 

- Quy trình thu thập thông tin của điều tra viên; 

b) Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với đơn vị cấp xã, thị trấn có điều tra về 

công tác thu thập thông tin theo các nội dung: 

- Công tác phân chia địa bàn; 

- Giám sát tiến độ; 

- Quản lý chất lượng thu thập thông tin của ĐTV; 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Lực lượng kiểm tra, giám sát: 

- Số lượng: Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát (mỗi đoàn từ 3 đến 4 

người). 

- Thành viên các đoàn gồm: Lãnh đạo và công chức Phòng Tài Nguyên và 

Môi trường, Chi cục Thống kê Khu vực Chi Lăng - Hữu Lũng, Hạt kiểm lâm 

huyện (có danh sách kèm theo). 

- Mỗi đoàn giám sát thực hiện kiểm tra, giám sát từ 8 xã, thị trấn theo danh 

sách phân công. 

2. Tiến độ thực hiện 

Thời gian thực hiện kiếm tra, giám sát của giám sát viên: Mỗi xã từ 01 đến 

02 ngày. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo 

Nội dung báo cáo của các đoàn và giám sát viên: Chậm nhất là 05 ngày kể từ 

ngày kết thúc cuộc điều tra, giám sát. 

4. Điều kiện đảm bảo thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát 

Các cơ quan đơn vị tự đảm bảo các điều kiện cho các đoàn kiểm tra, giám 

sát của đơn vị mình. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát Điều tra kết quả sản xuất lâm nghiệp 

và thông tin cây trồng trên đất lâm nghiệp, vật nuôi có nguồn gốc từ rừng trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng năm 2021./. 

 

 Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo CCTK; 

- Phòng: Tài nguyên và Môi trưởng; 

- Hạt kiểm lâm huyện; 

- Lãnh đạo và công chức tham gia; 

- UBND xã; thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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