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KẾ HOẠCH 

Về kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn huyện Văn Lãng thực hiện nhiệm vụ  

xây dựng nông thôn mới và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020  

 

Thực hiện Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Uỷ ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn 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 huyện, 

thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2020; Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Bô ̣tiêu chí xây dưṇg xa ̃đaṭ chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 

2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 22/01/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Trong đó, Giám đốc Sở Công Thương được 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ “chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn huyện 

Văn Lãng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó cần 

đạt được mục tiêu đưa xã Hoàng Việt đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.” 

(tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh chỉ 

đạo, theo dõi, hướng dẫn huyện Văn Lãng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn, trong đó cần đạt được mục tiêu đưa xã Hoàng Việt đạt chuẩn 

nông thôn mới trong năm 2020 và thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn huyện nói chung. 

- Việc kiểm tra nhằm huy động sự vào cuộc của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh, phát huy vai trò theo chức năng nhiệm vụ của ngành, 

lĩnh vực phụ trách, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, từ đó có giải pháp đôn 

đốc, chỉ đạo và hướng dẫn huyện Văn Lãng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới và phấn đấu đưa xã Hoàng Việt đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 

2020. 

2. Yêu cầu: 

- Huyện Văn Lãng và xã Hoàng Việt phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 

trong năm 2020, phát huy vai trò chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương 

trong chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể 

chính trị - xã hội 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. 



2 

 

  

- Công tác kiểm tra phải đảm bảo có hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức; 

các thành viên tham gia kiểm tra và UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo UBND xã 

Hoàng Việt và cơ quan liên quan khi tham dự phải chủ động, có giải pháp thích 

hợp để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương 

và UBND tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm kiểm tra. 

 II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện Văn 

Lãng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

2. Trách nhiệm tổ chức triển khai của UBND xã Hoàng Việt phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới đối với 19/19 theo Bộ tiêu chí quốc gia được ban hành tại 

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA 

 1. Thời gian, địa điểm kiểm tra: 

 - Thời gian dự kiến: 01 ngày, trong quý II năm 2020 (cụ thể sẽ có thông báo 

và giấy mời sau). 

 - Địa điểm: Kiểm tra thực địa tại xã Hoàng Việt huyện Văn Lãng. 

 2. Thành phần tham gia: 

 - Sở Công Thương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh chủ trì mời đại diện các Sở, ngành, đoàn thể là thành viên trong Ban chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách từng tiêu chí. 

 - Mời đại diện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Báo Lạng Sơn và 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin. 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng và các thành viên trong Ban 

chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện. 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND xã Hoàng Việt và cán bộ trực tiếp phụ trách tiêu 

chí cùng tham dự. 

3. Hình thức kiểm tra: 

 Các thành viên trong thành phần nêu trên, chủ động tham gia kiểm tra theo 

lộ trình di chuyển bắt đầu xuất phát kiểm tra tại xã Hoàng Việt → UBND huyện 

Văn Lãng họp và kết thúc kiểm tra. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Công Thương: 

Giao Phòng Quản lý năng lượng chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý thương 

mại chủ động tham mưu giúp Sở Công Thương sắp xếp thời gian và ban hành 

thông báo thời gian kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Văn Lãng chuẩn bị báo cáo 

tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

2. Đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh phụ trách từng tiêu chí:  

Chủ động theo chức năng, nhiệm vụ được tỉnh giao phụ trách tiêu chí: 

Chuẩn bị ý kiến bằng văn bản nêu những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và đề 



3 

 

  

xuất giải pháp để hướng dẫn UBND huyện Văn Lãng thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới năm 2020 đối với xã Hoàng Việt và công tác xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn huyện nói chung. 

 3. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh và cơ 

quan liên quan: 

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp sau khi kiểm tra. 

 - Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phân công phóng viên 

đến dự và đưa tin. 

4. Đề nghị UBND huyện Văn Lãng: 

- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản (nội dung: Về công tác chỉ đạo, điều hành, 

kết quả tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện của 

từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Hoàng Việt và công tác xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện nói chung) gửi về Sở Công Thương trước ngày 

07/5/2020 để tổng hợp chuẩn bị kiểm tra. 

- Phân công lãnh đạo tham gia kiểm tra, bố trí giúp phòng họp và các điều 

kiện cần thiết để tổ chức họp sau khi kết thúc kiểm tra. 

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

Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện và UBND xã Hoàng Việt tham gia 

kiểm tra và chuẩn bị ý kiến phát biểu trọng tâm các nội dung liên đến khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện. 

 Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn huyện Văn Lãng thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao năm 2020, Sở Công Thương kính đề nghị Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các thành viên trong Ban chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, UBND huyện Văn Lãng và các cơ quan liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ quan tâm phối hợp triển khai./. 
 

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; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- UBND xã Hoàng Việt; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLTM; 

- C, PVP Sở; 

- Lưu: VT, QLNL (NHN). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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