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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng thực hiện  

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 

 

 Thực hiện Công văn số 245/UBND-KT, ngày 04/3/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phụ trách, chỉ đạo các xã, huyện 

thành phố thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022; 

Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

Trong đó, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ 

chủ trì, phối hợp với Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Lạng Sơn chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn huyện Chi Lăng thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng NTM trên địa bàn.  

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám 

sát và hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng thực hiện công tác xây dựng nông 

thôn mới (NTM) năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích:  

 - Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa 

bàn huyện Chi Lăng, trong đó trọng tâm chỉ đạo đưa xã Thượng Cường đạt 

chuẩn nông thôn mới, xã Chi Lăng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022. 

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của địa phương, từ đó có 

giải pháp đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở 

trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (sau 

đây gọi tắt là Chương trình). 

 2. Yêu cầu: 

 - 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 thực 

hiện Chương trình năm 2022 của tỉnh; đánh giá rõ được kết quả, tiến độ thực 

hiện Chương trình ở huyện, xã, ưu điểm – hạn chế, qua đó định hướng các nội 

dung, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình trong năm. 

 - UBND huyện Chi Lăng, xã Thượng Cường, xã Chi Lăng phát huy vai 

trò chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo các bộ phận 

chuyên môn và vận động nhân dân phát huy vai trò là chủ thể tự giác triển khai 

thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. 
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 II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, tiến độ thực hiện Chương trình 

trên địa bàn huyện. Tiến độ thực hiện các tiêu chí đăng ký, đánh giá mức độ và 

khả năng hoàn thành kế hoạch đến cuối năm 2022.  

- Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM và nông thôn mới kiểu mẫu năm 

2022 (xã Thượng Cường, xã Chi Lăng): Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các 

công trình hạ tầng, Kế hoạch và các giải pháp thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, 

tiêu chí chưa đạt. 

2. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

- Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bí 

thư Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn tham gia đoàn. 

- Mời đại diện các đơn vị:  

+ Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM. 

+ Đại diện các sở, ngành phụ trách tiêu chí chưa đạt: Giao thông vận tải; 

Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Tài 

nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng và các thành viên trong Ban chỉ đạo 

các Chương trình MTQG của huyện. 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND xã Thượng Cường, Chi Lăng và cán bộ trực 

tiếp phụ trách tiêu chí cùng tham dự. 

+ Đại diện phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh tham gia để đưa tin. 

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra:  

- Thời gian dự kiến: trong tháng 5 năm 2022 (Thời gian cụ thể sẽ thông 

báo sau). 

- Địa điểm: Kiểm tra thực địa tại xã Thượng Cường, dự kiến làm việc tại 

xã Thượng Cường. 

4. Chương trình làm việc (dự kiến) 

- Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút kiểm tra thực địa tại xã Thượng 

Cường. 

- Từ 10 giờ 30 phút làm việc tại xã Thượng Cường (bao gồm tất cả các 

thành phần kiểm tra). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

Giao Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em phối hợp với Văn phòng Sở: Tham 

mưu cụ thể thời gian, địa điểm làm việc của Đoàn kiểm tra. Thông báo cho các 

thành phần tham gia Đoàn kiểm tra; Đôn đốc UBND huyện Chi Lăng xây dựng 

báo cáo, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra Xây dựng NTM tại huyện. 

 2. Thành viên đoàn kiểm tra 
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 Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh, đại diện các sở, 

ngành phụ trách tiêu chí sắp xếp, bố trí thành phần tham gia Đoàn kiểm tra; 

chuẩn bị các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phụ trách 

và đề xuất giải pháp để đưa xã Thượng Cường đạt chuẩn NTM năm 2022, xã 

Chi Lăng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và công tác xây dựng NTM nói 

chung trên địa bàn huyện đạt các chỉ tiêu theo Kế hoạch chung của tỉnh. 

 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn  

 Chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, sau khi kiểm tra 

đề xuất giải pháp để hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng, xã Thượng Cường, xã 

Chi Lăng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022. 

 4. UBND huyện Chi Lăng  

 - Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản của huyện và chỉ đạo các xã được kiểm 

tra xây dựng báo cáo về kết quả và tiến độ triển khai xây dựng NTM theo các 

nội dung kiểm tra, trong báo cáo chi tiết công tác xây dựng nông thôn mới tại xã 

Thượng Cường, xã Chi Lăng, trong đó cần chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, 

hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện, những giải pháp và đề xuất kiến nghị 

cụ thể (gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 20/5/2022 để 

tổng hợp nội dung chuẩn bị kiểm tra). 

 - Chuẩn bị các nội dung, điều kiện làm việc tại địa phương. Bố trí và mời 

các thành phần làm việc phù hợp với nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. 

Chỉ đạo các phòng chuyên môn là thành viên trong Ban chỉ đạo các Chương 

trình MTQG của huyện và UBND xã Thượng Cường, xã Chi Lăng tham gia 

kiểm tra và chuẩn bị ý kiến phát biểu trọng tâm liên quan đến khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất giải pháp. 

 Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát và hướng dẫn UBND huyện Chi 

Lăng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022. Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Lạng Sơn, UBND huyện Chi Lăng và các cơ quan liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh (để b/c); 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn (p/h); 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- Phòng LĐ,TB,XH-Dân tộc huyện Chi Lăng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- C, PVP Sở; 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, BTXH-TE. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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