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CHƯƠNG TRÌNH 

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; tổ chức thực hiện  

các nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 
 

 

 Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, kỳ họp thứ 

ba: số 67/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022; số 68/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về dự toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ 

ngân sách huyện năm 2022; số 69/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về kế hoạch đầu tư 

công năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 5888/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 06/01/2022 của UBND huyện về 

việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui 

tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

 UBND huyện tổ chức kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cụ thể như sau: 

1. Đơn vị kiểm tra 

1.1. Đoàn số 1: Đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện - Trưởng Đoàn thực hiện kiểm tra tại các xã: Quan Sơn, Vân An, 

Thượng Cường, Nhân Lý, Bắc Thủy, Vạn Linh; thị trấn Chi Lăng. 

1.2. Đoàn số 2: Đồng chí  Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện - 

Trưởng Đoàn thực hiện kiểm tra tại các xã: Gia Lộc, Bằng Mạc, Bằng Hữu, Y 

Tịch, Vân Thủy, Chiến Thắng; thị trấn Đồng Mỏ. 

1.3. Đoàn số 3: Đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện - 

Trưởng Đoàn thực hiện kiểm tra tại các xã: Chi Lăng, Mai Sao, Hòa Bình, Hữu 

Kiên, Lâm Sơn, Liên Sơn. 

2. Thành phần Đoàn Kiểm tra 

Thành phần kiểm tra gồm: Mời Thường trực HĐND huyện; Trưởng các Ban 

HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị:  Tài chính - Kế hoạch; Nông 

nghiệp và PTNT; Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa và 

Thông tin; Nội vụ; Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Giáo dục và Đào 

tạo; Công an huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện; Chi cục Thuế Khu vực I; Văn 

phòng HĐND và UBND huyện. 

3. Nội dung kiểm tra: UBND các xã, thị trấn báo cáo: 
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-  Công tác giao, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022: 

+ Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022. 

+ Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022; tổ chức Tết trồng cây và ra quân 

làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn.  

+ Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

+ Công tác triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng của các nguồn vốn. 

+ Công tác thu - chi ngân sách, chế độ công khai dự toán, quyết toán ngân sách.  

+ Công tác bảo đảm an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa - xã hội. 

+ Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

+ Nội dung khác (nếu có).  

- Công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn. 

- Kiến nghị, đề xuất. 

4. Thời gian, địa điểm kiểm tra 

- Trong tháng 02-03/2022. Thời gian cụ thể do đồng chí Trưởng Đoàn quyết 

định và thông báo sau. 

- Đoàn công tác kiểm tra tình hình thực tế tại một số thôn, một số địa điểm 

do đồng chí Trưởng Đoàn quyết định; làm việc với UBND xã, thị trấn tại trụ sở 

làm việc các xã, thị trấn. 

5. Tổ chức thực hiện 

- UBND các xã, thị trấn: Chủ động xây dựng báo cáo theo các nội dung 

kiểm tra tại mục 3 của Chương trình này. Bố trí địa điểm, thành phần làm việc với 

Đoàn Kiểm tra. 

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị là thành viên Đoàn Kiểm tra phân công 

lãnh đạo tham gia Đoàn Kiểm tra, chuẩn bị các nội dung liên quan. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

để bố trí lịch kiểm tra cụ thể của Đoàn; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phục 

vụ chương trình kiểm tra./. 
 

 

Nơi nhận: 

- TTHU, TTHĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện;   

- Các thành phần tham gia cùng Đoàn;                

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CV VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP (TĐT).  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 

Vi Nông Trường 
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