
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 65 /KH-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 11 tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 

 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh 

về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách, chỉ đạo các xã, huyện, thành phố thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh 

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

Sơn năm 2022; Công văn số 245/UBND-KTN ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh 

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

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

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 

2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện thực hiện công tác xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn thành phố, duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã 

đạt, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Lạc. 

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, kế hoạch thực hiện Chương trình 

của tỉnh. Đánh giá rõ được kết quả, tiến độ thực hiện Chương trình của thành 

phố; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, từ đó có giải pháp hỗ trợ,  

hướng dẫn xã Quảng Lạc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 

2022 và thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn nói chung. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành; tiến độ triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố Lạng 

Sơn, xã Quảng Lạc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 

2022. 
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2. Hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện kế hoạch năm 2022. 

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

1. Thời gian, địa điểm kiểm tra 

- Thời gian: Dự kiến 01 ngày trong Quý II/2022  (Thời gian kiểm tra cụ thể 

sẽ thông báo sau). 

- Địa điểm: Kiểm tra tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. 

2. Thành phần tham gia 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì, Phòng Quản lý đầu tư công.  

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn và Ban chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia của thành phố. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Quảng Lạc và cán bộ trực tiếp phụ trách 

tiêu chí cùng tham dự. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Giao Phòng Quản lý Đầu tư công chủ động tham mưu thực hiện kiểm tra, 

đôn đốc UBND thành phố Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022 phục vụ đoàn kiểm tra. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuẩn bị các nội dung liên quan 

đến công tác kiểm tra và ý kiến tham gia tại cuộc kiểm tra. 

3. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 

Sắp xếp, bố trí thành phần tham gia Đoàn kiểm tra; theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao phụ trách, chuẩn bị các nội dung tham gia tại buổi kiểm tra. 

4. UBND thành phố Lạng Sơn 

- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 

ngày kiểm tra 03 ngày. Nội dung Báo cáo gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; 

công tác phân bổ, giao vốn triển khai xây dựng NTM năm 2022 (phần vốn do 

UBND thành phố quản lý và vốn hợp pháp khác); kết quả tiến độ thực hiện, 

khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố Lạng Sơn nói chung và xã 

Quảng Lạc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

- Chỉ đạo UBND xã Quảng Lạc xây dựng báo cáo kết quả và tiến độ thực 

hiện xây dựng chuẩn nông thôn mới nâng cao theo các tiêu chí, những hạn chế, 

khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đề xuất giải pháp và kiến nghị cụ 
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thể; chuẩn bị địa điểm làm việc, mời các thành phần liên quan tại xã tham dự 

buổi kiểm tra. 

 Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 

- UBMTTQ tỉnh; 

- VP ĐP CTQGXD NTM tỉnh; 

- UBND TP Lạng Sơn; 

- UBND xã Quảng Lạc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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