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KẾ HOẠCH
Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp
và các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
Căn cứ Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ
chức thực hiện của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021; Thực hiện Thông báo số
417-TB/TU ngày 27/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về kết quả
giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND
tỉnh kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt động của hợp
tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 42/KHUBND ngày 17/2/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế
hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đánh giá tình hình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên đìa bàn
tỉnh; đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới; Việc lựa chọn mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Từ đó chỉ ra những kết
quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, khuyết điểm cần khắc phục trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo; để đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu
quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện tại cơ sở.
Đánh giá tình hình hoạt động và nhu cầu sử dụng trí thức trẻ của các hợp tác
xã nông nghiệp đề nghị hộ trợ nguồn nhân lực trí theo Nghị quyết số 08/2019/NQHĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Để phối hợp với các Sở,
ngành lựa chọn hợp tác xã, trí thức trẻ làm việc lại các hợp tác xã phù hợp, phát
huy được hiệu quả.
2. Yêu cầu
Trong quá trình kiểm tra, giám sát phải khách quan, toàn diện, không gây
ảnh hưởng đến hoạt động của các hợp tác xã, cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Đánh giá tình hình hoạt hoạt động thực chất của của các hợp tác xã nông
nghiệp trên địa bàn và 100% tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn
mới để từ đó nắm được những thuật lợi, khó khăn trong hoạt động của các hợp tác
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xã; việc thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp
tác xã. Đối với các hợp tác xã hoạt động yếu kèm và ngừng hoạt động làm rõ
nguyên nhân và tìm giải pháp cụ thể hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã điều chỉnh
phù hợ; hợp tác xã ngừng hoạt động lâu ngày, không hoạt động, hoạt động không
hiệu quả vận động, hướng dẫn tự giải thể hoặc hỗ trợ chuyển sang loại hình kinh
doanh khác; Trường hợp không tự giải thể thì hướng dẫn thực hiện thủ tục giải thể
bắt buộc theo quy định.
2. Kiểm tra một số mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình nông thôn
mới năm 2021 về quy trình đăng ký, lựa chọn mô hình từ thôn, xã đến huyện;
3. Kiểm tra tình hình hoạt động của các Hợp tác xã đã đề nghị hỗ trợ đưa trí
thức trẻ về làm việc.
III. PHẠM VI, PHƯƠNG THỨC, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Phạm vi:
Các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung kiểm tra trực tiếp
100% các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 30% mô hình hỗ trợ
phát triển sản xuất chương trình nông thôn mới năm 2021; 100% các hợp tác xã có
nhu cầu hỗ trợ nguồn nhân lực trí thức trẻ về làm việc.
2. Phương thức, đối tượng kiểm tra, giám sát
- Thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Kiểm tra trực tiếp tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
về tình hình hoạt động của một số Hợp tác xã nông nghiệp; kiểm tra quy trình lựa
chọn các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình nông thôn mới năm 2021;
kiểm tra phương án sử dụng lao động đối với các hợp tác xã đề nghị hỗ trí thức trẻ
về làm việc.
- Buổi cuối cùng tại mỗi huyện: Làm việc với UBND huyện, thành phố để
thông báo kết quả kiểm tra.
IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
2. Các phòng chuyên môn của Sở: Kế hoạch -Tài chính, Thủy sản – KTTH;
3. Chi cục Phát triển nông thôn: Lãnh đạo và phòng chuyên môn;
V. THỜI GIAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Thời gian dự kiến bắt đàu từ quý II/2021 (thời gian, địa điểm, chương trình
kiểm tra sẽ có thông báo sau)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các phòng liên
quan xây dựng đề cương báo cáo, xây dựng chương trình kiểm tra; Tổng hợp, tham
mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
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2. Các phòng, ban đơn vị trong hành phần Đoàn kiểm tra sắp xếp công việc,
tham gia giám sát theo kế hoạch.
3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên
môn, UBND các xã rà soát các hợp tác xã nông nghiệp, chuẩn bị các nội dung để
Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thành nhiệm vụ.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các hợp tác xã
nông nghiệp và mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng: KHTC, TSKTTH;
- Chi cục PTNT;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Đạt

