
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /KH-UBND Chi Lăng, ngày       tháng 02 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu  

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số  

và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Chi Lăng 

 

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân 

tộc quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;  

Thực hiện Quyết định số 5007/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND 

huyện Chi Lăng về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công và kế hoạch 

vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 huyện Chi Lăng.  

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, 

đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc chấp hành quy định 

về quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên 

địa bàn huyện (sau đây viết tắt là Chương trình) tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình, xác định mức độ đạt 

được theo mục tiêu, chỉ tiêu qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức 

thực hiện. 

- Kịp thời chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Chương 

trình hằng năm; phát huy những mặt tích cực; phát hiện những hạn chế, yếu 

kém, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, tham 

mưu cấp có thẩm quyền có giải pháp phù hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc nhằm đảm bảo thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt 

chất lượng. 

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát mục tiêu, nội dung của các dự 

án, tiểu dự án của chương trình; bảo đảm khách quan, phản ánh trung thực, đúng 

thực chất, đầy đủ kết quả đạt được; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình 

thường của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được kiểm tra; kịp thời xử lý theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những tồn tại, 

hạn chế và các vấn đề khác phát hiện sau kiểm tra. 
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- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan, đơn vị có liên quan, không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động 

kiểm tra khác thuộc phạm vi, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật 

quy định. 

- Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên theo định kỳ hoặc đột 

xuất đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC  

1. Đối tượng 

- UBND các xã thực hiện Chương trình. 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình. 

2. Nội dung kiểm tra 

2.1. Đối với UBND các xã, thị trấn thực hiện Chương trình 

a) Kiểm tra việc thành lập, kiện toàn Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển 

thôn về việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã theo quy định 

tại Điều 26, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ. 

b) Kiểm tra việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn các xã thực hiện theo 

quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của 

Chính phủ. 

c) Kiểm tra thực địa một số dự án đầu tư xây dựng, mô hình sản xuất.  

d) Kiểm tra hồ sơ rà soát đối tượng thụ hưởng các Tiểu dự án, Dự án 

thuộc Chương trình. 

 đ) Kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn Chương trình trên 

địa bàn các xã năm 2023; đánh giá những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, 

giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế 

hoạch vốn năm 2023. 

2.2. Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện 

Chương trình 

- Kiểm tra hồ sơ triển khai thực hiện Tiểu dự án, Dự án của Chương trình. 

- Kiểm tra, khảo sát thực tế các nội dung Tiểu dự án, Dự án của các đơn vị 

thực hiện.  

- Kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn Chương trình 

năm 2023; đánh giá những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp 

đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch 

vốn năm 2023. 

2. Hình thức kiểm tra 

- Kiểm tra trực tiếp: Kiểm tra hồ sơ tại UBND xã, thị trấn kết hợp kiểm 

tra thực địa một số dự án đầu tư xây dựng, mô hình sản xuất, hộ gia đình thụ 

hưởng thuộc các Chương trình. 
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- Kiểm tra đột xuất: Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đột xuất tại các đơn 

vị thực hiện chương trình. 

III. THÀNH PHẦN 

1. Thành phần đoàn kiểm tra 

Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo UBND huyện phụ trách Chương trình làm 

trưởng đoàn; Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc là phó 

trưởng đoàn; Đại diện các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo: Phòng Nông nghiệp 

và PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Tư pháp. 

2. Thành phần làm việc với đoàn kiểm tra 

- Đối với UBND các xã thị trấn: Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn 

(nếu làm việc tại thôn). 

- Các cơ quan đơn vị, cá nhân thực hiện Tiểu dự án, Dự án: Lãnh đạo cơ 

quan và các cá nhân liên quan. 

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA  

Năm 2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo riêng). 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Tiểu dự án 3 - Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, 

tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình thuộc Dự án 10 của Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế -  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi năm 2023 và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc  

- Chủ trì tham mưu thời gian, địa điểm kiểm tra cụ thể, thông báo với các 

thành viên tổ công tác và UBND các xã thị trấn, tham mưu tổ chức kiểm tra thực 

hiện Chương trình. 

- Chuẩn bị phương tiện, tài liệu, Văn phòng phẩm cho các thành viên 

đoàn kiểm tra. 

- Thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra. 

-  Thanh, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định các 

văn bản hướng dẫn các cấp. 

2. Thành viên đoàn kiểm tra  

 Theo chức năng quản lý, kiểm tra thực hiện Chương trình định kỳ theo kế 

hoạch hoặc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu cụ thể của cơ quan có thẩm quyền khi 

cần thiết (nhiệm vụ cụ thể do trưởng đoàn phân công). 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã (Ban quản lý xã) và các cơ quan, cá nhân 

thực hiện Chương trình. 

- Chủ động bố trí, sắp xếp thời gian, mời các thành phần làm việc với 
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Đoàn kiểm tra theo yêu cầu. 

 - Chủ động xây dựng báo cáo (theo mẫu) ngay sau khi nhận được kế 

hoạch kiểm tra năm 2023 và sắp xếp hồ sơ, tài liệu liên quan để làm việc với 

Đoàn kiểm tra theo nội dung kiểm tra nêu tại mục II của Kế hoạch này.  

- Đối với đơn vị kiểm tra trực tiếp: gửi báo cáo về các thành viên Đoàn 

kiểm tra (đầu mối Phòng Lao động, Thương binh, xã hội Dân tộc huyện) 

chậm nhất 03 ngày trước ngày tổ chức kiểm tra tại đơn vị. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan thành viên BCĐ huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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