
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3  

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023 

 
Căn cứ 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; Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 13/03/2023 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám 

sát đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất 

trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3: Hỗ 

trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 

- Nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ 

chức thực hiện; tổng hợp các kiến nghị, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải 

quyết; đồng thời, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo 

bền vững của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Trong quá trình kiểm tra, giám sát phải khách quan, toàn diện, rõ ràng đầy 

đủ theo đúng nội dung quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Đối tượng kiểm tra 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện Tiểu dự án 1 Dự án 3. 

2. Thành phần đoàn kiểm tra 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

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

3. Thời gian kiểm tra 

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá được thực hiện thường xuyên trong 

năm 2023 theo định kỳ hoặc đột xuất (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau). 
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III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Nội dung  

- Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2023 đối với Tiểu dự án 1 - Dự án 3.  

- Tiến độ thực hiện; mức độ tham gia và hưởng lợi của đối tượng thụ hưởng 

trên địa bàn. 

- Phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ 

chức thực hiện. 

2. Phương pháp 

- Đoàn công tác làm việc tại trụ sở UBND cấp xã (do huyện lựa chọn). 

- Kiểm tra trực tiếp các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp xã, 

huyện triển khai thực hiện.  

- Kiểm tra trực tiếp với cán bộ trực tiếp thực hiện Chương trình và một số hộ 

dân được thụ hưởng chính sách giảm nghèo năm 2023.  

- Kiểm tra qua báo cáo, đánh giá và thu thập báo cáo, thảo luận, trao đổi với 

huyện, xã được kiểm tra, giám sát. 

IV. 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 triển khai có hiệu quả 

kế hoạch này. 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 

Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế thành phố) hoặc phòng ban liên quan chủ trì, 

chuẩn bị nội dung kiểm tra và báo cáo tình hình triển khai thực hiện kết quả về Sở 

Nông nghiệp và PTNT (khi có thông báo lịch kiểm tra cụ thể); chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân cấp xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và chuẩn bị nội dung 

kiểm tra và báo cáo tình hình triển khai thực hiện kết quả, hiệu quả trên địa bàn xã. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự 

án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c);                                   

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội;      

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Chi cục PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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