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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-SNN Lạng Sơn, ngày         tháng  3   năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tiến độ, tình hình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí ngành  

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách tại các xã phấn đấu  

về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023  

 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Lạng Sơn năm 2023.  

 Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ, tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí ngành phụ trách các xã phấn đấu về đích nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện cũng như tình hình thực hiện các chỉ tiêu tiêu 

tiêu chí ngành trên địa bàn các xã đã đăng ký năm 2023 theo Kế hoạch số 18/KH-

UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2023. 

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện, kết quả đạt được, những khó khăn, 

vướng mắc, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu 

chí ngành phụ trách (10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; 05 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2023, 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu). 

- Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng 

mắc, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất với Ban Chỉ đạo 

tỉnh các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo đạt được 

mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN VÀ THỜI GIAN, HÌNH THỨC KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

Các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông 

thôn mới kiểu mẫu năm 2023. 

2. Thành phần đoàn kiểm tra 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Đại diện các đơn vị phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí ngành gồm: Các chi cục 

Phát triển nông thôn, QLCL nông lâm sản và Thủy sản, Thủy lợi, Kiểm Lâm, 

Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi và Thú y; Các Trung tâm: Nước sạch và vệ sinh 

môi trường NT, Khuyến nông và Phòng Thủy sản kỹ thuật tổng hợp. 



- Cấp huyện, thành phố: Đại diện lãnh đạo UBND; Lãnh đạo Văn phòng 

Điều phối xây dựng nông thôn mới; các Phòng, ban chuyên môn của huyện phụ 

trách các chỉ tiêu, tiêu chí; Đại diện lãnh đạo xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã do huyện đăng ký tự 

phấn đấu đạt chuẩn. 

- Cấp xã: Lãnh đạo Ban Chỉ Đạo, Ban Quản lý, các đồng chí cán bộ, công 

chức phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí. 

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra 

Thời gian thực hiện kiểm tra trong quý II và quý III, thời gian kiểm tra cụ 

thể sẽ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản thông báo sau. 

4. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra thực tế và làm việc tại trụ sở UBND xã.  

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện của UBND, Ban Chỉ đạo, Văn phòng 

Điều phối cấp huyện, thành phố, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý cấp xã trong việc thực 

hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nói chung và các chỉ tiêu, tiêu chí 

ngành nói riêng theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh  

Lạng Sơn. 

2. Phương pháp  

- Đoàn công tác làm việc tại trụ sở UBND cấp xã. 

- Kiểm tra trực tiếp tình hình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí ngành Nông 

nghiệp cụ thể theo từng đơn vị phụ trách. 

- Kiểm tra qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí ngành trao đổi, 

thảo luận với huyện, xã được kiểm tra. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện nguồn vốn phân bổ theo Quyết định số 1966/QĐ-UBND, ngày 

12/12/2022 của Ủy ban nhân  dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu thành lập đoàn kiểm 

tra triển khai có hiệu quả kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát 

theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Phòng Kinh tế thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phấn đấu về đích năm 

2023 chủ trì chuẩn bị nội dung kiểm tra, báo cáo tiến độ, tình hình triển khai thực 

hiện các chỉ tiêu, tiêu chí ngành về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (khi có 

thông báo lịch kiểm tra cụ thể).   



3. Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí phương tiện đi tập 

trung, xuất phát tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố và các xã chuẩn bị các văn bản điều 

hành, triển khai thực hiện chương trình; xây dựng báo cáo kết quả tiến độ thực hiện 

các chỉ tiêu, tiêu chí ngành nông nghiệp, bố trí địa điểm làm việc với đoàn kiểm tra 

theo kế hoạch. 

5. Các thành phần dự họp (đại diện các đơn vị phụ trách các chỉ tiêu, tiêu 

chí) căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu tài liệu liên quan để tham 

gia hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu 

chí.  

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tiến độ, tình hình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu 

chí ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách tại các xã phấn đấu về 

đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/C); 

- VP ĐP XDNTM tỉnh; 

- LĐ Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng NN và PTNT  các huyện, Phòng KT TP; 

- Phòng TS KTTH; 

- Các đơn vị: CC PTNT, CC QLCL, CC KL, CC 

TT và BVTV, CC CN và TY, TT NS và 

VSMTNT, TT KN; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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