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Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền 
vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 89/KH-
UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Kế hoạch 
kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020; 

 Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-SNN, ngày 08/10/2018 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT về việc kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 
2018 - 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tới các đơn vị nội dung kiểm 
tra và lịch kiểm tra như sau: 

I. THÀNH PHẦN KIỂM TRA 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đại diện các phòng chuyên môn của Sở: Kế hoạch - Tài chính, Thủy sản 
- Kỹ thuật tổng hợp; 

- Lãnh đạo, Cán bộ phòng chuyên môn Chi cục Phát triển nông thôn. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

- Kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 đối với hợp 
phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 
nghèo đối với Tiểu dự án 3 của Dự án 1, Tiểu dự án 2 của Dự án 2 và hỗ trợ 
phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế Dự án 3. 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện của từng dự án, tiểu dự án, hoạt động của 
chương trình. 

- Kiểm tra mức độ tham gia và hưởng lợi của người dân trên địa bàn thuộc 
đối tượng thụ hưởng. 

- Phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 
và các chính sách, dự án giảm nghèo. Đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi chính 
sách, giải pháp giảm nghèo bền vững phù hợp. 

(Đề nghị UBND huyện báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện trên 
địa bàn toàn huyện và đề nghị UBND xã được UBND huyện lựa chọn làm địa 
điểm làm việc báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện của xã) 



III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Thời gian thực hiện: Theo lịch cụ thể đính kèm. 

2. Địa điểm kiểm tra:  

 Do UBND huyện lựa chọn tại Uỷ ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực 
hiện Chương trình trên địa bàn huyện. Mỗi xã lựa chọn ngẫu nhiên kiểm tra, 
giám sát thực tế tại một số hộ dân tham gia Chương trình. (Thông báo lại cho Sở 
Nông nghiệp và PTNT; liên hệ đồng chí Đăng Văn Hiến, điện thoại: 
0915.984.729) 

Trên đây là thông báo lịch kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn năm 2018; đề nghị UBND các huyện bố trí thời gian, địa điểm và các thành 
phần liên quan tham gia buổi làm việc./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Sở LĐTB và XH; 
- Lãnh đạo Sở; 
- UBND các huyện; 
- Các phòng: KH-TC, TS-KTTH; 
- Chi cục PTNT; 
- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LỊCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ 
Việc thực hiện Chương trình MTQG  

Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 
 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SNN  ngày       /11/2018 của Sở NN&PTNT) 
 
 

TT 
Ngày, tháng,  

năm 
Đơn vị được 

kiểm tra 
Thời gian làm việc 

1 05/12/2018 Huyện Bắc Sơn Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút 

2 05/12/2018 Huyện Bình Gia Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút 

3 06/12/2018 Huyện Đình Lập Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút 

4 06/12/2018 Huyện Lộc Bình Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút 

5 10/12/2018 Huyện Tràng Định Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút 

6 10/12/2018 Huyện Văn Lãng Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút 

7 11/12/2018 Huyện Hữu Lũng Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút 

8 11/12/2018 Huyện Chi Lăng Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút 

9 13/12/2018 Huyện Văn Quan Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút 

10 13/12/2018 Huyện Cao Lộc Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút 

(Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về thời gian Đoàn kiểm tra sẽ 

thông báo trước). 
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