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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG;  

các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các Chương trình, Đề án, Kế 

hoạch của UBND về lĩnh vực nông nghiệp 

  

Thực hiện các Kế hoạch, văn bản giao nhiệm vụ của tỉnh về thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh về lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; căn cứ Chương trình 

làm việc năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT, căn cứ các nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực ngành quản lý về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm 

kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm 

vụ tại các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch 

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG; các Nghị quyết 

của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của UBND về lĩnh 

vực nông nghiệp. 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

Kiểm tra, đánh giá tình hình, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình thực hiện các Nghị quyết của 

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của UBND về lĩnh 

vực nông lâm nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố; nhằm kịp thời hướng 

dẫn, tổng hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền 

xem xét, giải quyết; 

Công tác kiểm tra phải đảm bảo có hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, 

đồng thời bám sát vào định hướng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch về thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND 

tỉnh; các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của UBND về lĩnh vực nông nghiệp 

của tỉnh đã ban hành. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

- Tình hình thực các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, 

thành phố: Công tác chỉ đạo; phân bổ kinh phí và hướng dẫn thực hiện các 

chương trình; kết quả thực hiện.(Kiểm tra cụ thể các nội dung sau: Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tiểu dự án 1, Phát triển sản 

xuất nông, lâm nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho 

người dân, thuộc Dự án 3 Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát 
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huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá 

trị, Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi; Tiểu dự án 1, Hỗ trợ PTSX trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Dự 

án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững); 

- Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh: Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với 

chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực 

nông nghiệp, giai đoạn 2020- 2030 và Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, 

gắn với chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm được phê duyệt tại Quyết định 

số 1029/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Nghị Quyết số 30-NQ/TU ngày 03/6/2021 

của  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021- 2030 và Đề án Phát triển lâm nghiệp được phê duyệt tại 

Quyết định số 234/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019, của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích 

đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 

15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 sửa đổi Nghị quyết số 08/2019; Kế hoạch số 

113/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình 

hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về 

đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Đề án 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; Đề án nâng cao năng lực quản lý, 

đảm bảo an toàn và hiệu quả các công trình thủy lợi;.... 

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về nông nghiệp năm 2022. 

- Tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn. 

- Nội dung khác (nếu có). 

- Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; 

- Đề xuất, kiến nghị. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Thành phần đoàn kiểm tra 

a) Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn (Có phụ lục phân công đính kèm) 

- Thành viên: Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Trồng trọt và BVTV; Chăn 

nuôi và Thú y; Kiểm lâm; Phát triển nông thôn; Thủy lợi; Kế hoạch - Tài chính; 

Thủy sản - Kỹ thuật tổng hợp, Quản lý xây dựng công trình; Văn phòng điều 

phối xây dựng Nông thôn mới. 
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b) Đối với UBND các huyện, thành phố 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các phòng, chuyên 

môn có liên quan (do UBND huyện, thành phố mời). 

2. Phương thức kiểm tra 

Đoàn công tác kiểm tra thực tế một số mô hình, dự án; làm việc với 

UBND cấp huyện tại trụ sở UBND cấp huyện. 

3. Thời gian kiểm tra 

Tổ chức kiểm tra trong khoảng thời gian từ ngày 20/8/2022-30/9/2022. 

Tùy theo chương trình công tác, thời gian kiểm tra cụ thể do Trưởng đoàn quyết 

định và thông báo sau.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo chuẩn bị báo cáo theo nội 

dung trên, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/8/2022; chuẩn bị nội 

dung các điều kiện làm việc với Đoàn công tác. 

2. Phòng Kế hoạch- Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT làm đầu mối 

xây dựng lịch làm việc cụ thể của Đoàn; phối hợp với các phòng, đơn vị liên 

quan trực thuộc Sở tổng hợp, tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của 

các huyện, thành phố.  

3. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc sở phân công lãnh đạo, công 

chức tham gia chương trình kiểm tra, làm việc, chuẩn bị các nội dung liên quan, 

tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các huyện, thành phố. 

4. Văn phòng Sở bố trí xe phục vụ Đoàn công tác. 

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các Chương 

trình MTQG; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các Chương trình, Đề 

án, Kế hoạch của UBND về lĩnh vực nông lâm nghiệp. Đề nghị UBND các 

huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Văn phòng Điều phối XD NTM tỉnh; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện;  

- Phòng Kinh tế Thành phố; 

- Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành 

phố;                                 

- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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PHỤ LỤC 

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO SỞ LÀM TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA  

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

(Kèm theo kế hoạch số        /SNN-KHTC ngày      /7/2022  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT Lãnh đạo Sở Huyện/Thành 

phố 

Thời gian dự 

kiến 

1 Lý Việt Hưng 
Thành phố Trước ngày 

30/9/2022 Cao Lộc 

2 Nguyễn Phúc Đạt 

Văn Quan 
Trước ngày 

30/9/2022 
Văn Lãng 

Tràng Định 

3 Đinh Thị Thu 

Chi Lăng 
Trước ngày 

30/9/2022 
Bình Gia 

Bắc Sơn 

4 Vũ Văn Thịnh 

Hữu Lũng 
Trước ngày 

30/9/2022 
Lộc Bình 

Đình lập 
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