
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

NÔNG THÔN MỚI 

Số:          /KH-VPĐP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày        

 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình  

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020  

 

 

  

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của 

UBND tỉnh Đắk Nông, về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-BCĐ ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ban 

Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2020; 

Thực hiện Thông báo số 285/TB-VPUBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 

của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Nguyễn Bốn-Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 18 tháng 3 năm 2020. 

  Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức 

kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2020, nội dung cụ thể như sau: 

 1. Mục đích, yêu cầu 

- Nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, 

cũng như nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, từ đó kịp thời tham mưu 

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh các giải pháp để tháo gỡ thực hiện đạt các chỉ tiêu 

đề ra trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; 

- Các địa phương được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo kế 

hoạch kiểm tra. 

 2. Thành phần tham gia 

 a) Đoàn kiểm tra, giám sát gồm: 

 - Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Chủ trì; 

 - Cán bộ chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

 - Mời đại diện một số Sở, Ban, ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới. 
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 b) Đối với địa phương được kiểm tra, giám sát gồm: 

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo huyện, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới và đại diện các phòng, ban có liên quan của các huyện, 

thành phố. 

- Lãnh đạo Ban quản lý xã; 

- Các thành viên Ban quản lý xã; 

- Trưởng ban phát triển thôn, bon, buôn. 

(Thành phần mời cụ thể của từng đợt kiểm tra sẽ được thông báo sau) 

3. Nội dung kiểm tra, giám sát 

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, xã (Nội dung kiểm tra, 

giám sát cụ thể theo Phụ lục đính kèm). 

4. Thời gian và địa điểm làm việc 

- Thời gian: Thời gian cụ thể của từng đợt kiểm tra sẽ có thông báo sau để 

tránh trùng lịch Đại hội Đảng các cấp. 

- Địa điểm: Làm việc trực tiếp tại UBND huyện, UBND xã theo lịch kiểm 

tra, giám sát. 

- Hình thức làm việc:  

+ Kiểm tra thực địa một số công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp 

từ Chương trình, vốn người dân đóng góp, một số mô hình phát triển sản 

xuất…...  

+ Thảo luận, đánh giá tại Hội trường UBND huyện, UBND xã. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Các Sở, ngành được mời cử cán bộ tham gia cùng Đoàn kiểm tra và 

chuẩn bị ý kiến góp ý đối với báo cáo và đề xuất, kiến nghị của địa phương (đề 

nghị cử cán bộ, công chức nắm vững lĩnh vực được giao phụ trách). 

- Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện; Ban quản lý các Chương 

trình MTQG các xã được kiểm tra căn cứ kế hoạch, chuẩn bị báo cáo về tình 

hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đến thời điểm kiểm tra theo các 

nội dung kiểm tra, giám sát như Phụ lục kèm theo và gửi về Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh trước thời gian kiểm tra 02 ngày làm việc.- Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh bố trí phương tiện đưa đón đoàn đi kiểm tra; các 

đơn vị được mời liên hệ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để bố trí, sắp 

xếp phương tiện theo từng đợt đi kiểm tra. 
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Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới năm 2020 của Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh. Đề nghị các đơn vị, địa phương sắp xếp bố trí 

thời gian, chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn kiểm tra. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (thay b/c); 
- TB, các PTB BCĐ tỉnh (thay b/c); 

- Các Sở, ban, ngành (ph/h); 

- BCĐ các huyện, thành phố; 
- Văn phòng Điều phối NTM các 

huyện, thành phố (ph/h)  

- Lãnh đạo VPĐP NTM tỉnh; 

- Lưu VT, VPĐP (T). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG CHUYÊN TRÁCH 

 

 

 

 

 
 

 

Phan Văn Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo số điện thoại: 

02616.288.666, hoặc Ông Nguyễn Văn Tuấn, điện thoại 0984.466.251; email: 

vanphongdieuphoidaknong@gmail.com 
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Phụ lục 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:       /KH-VPĐP ngày       tháng 5 năm 2020 

của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Nông) 

 

 

TT 

DỰ KIẾN 

THỜI GIAN 

KIỂM TRA 

ĐỊA PHƯƠNG KIỂM TRA 

(Huyện/xã) 
NỘI DUNG KIỂM TRA GHI CHÚ 

1 Tháng 6/2020 
Tại 09 xã phấn đấu đạt chuẩn 
NTM năm 2020 

- Tình hình triển khai thực hiện các tiêu chí 
nông thôn mới, nhất là các tiêu chí còn lại; 

- Giải pháp thực hiện để đạt chuẩn trong 
năm 2020; 

- Kiến nghị những khó khăn, vướng mắc 
cần cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết 

Nhằm đạt mục tiêu năm 

2020 

2 Tháng 7/2020 
Huyện Tuy Đức, huyện Đắk 
G’long (có xã đạt dưới 10 tiêu chí) 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả tổng thể về xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

- Các giải pháp để thực hiện không còn xã 
đạt dưới 10 tiêu chí vào cuối năm 2020. 

- Kiến nghị những khó khăn, vướng mắc 

cần cấp tỉnh giải quyết 

Nhằm đạt mục tiêu giai 

đoạn 2016-2020 theo 

NQ03 của Tỉnh ủy 
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3 Tháng 7/2020 
Xã Đắk Nang huyện Krông Nô 
(xã đạt dưới 10 tiêu chí) 

- Tình hình triển khai thực hiện xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn xã. 

- Giải pháp để đạt trên 10 tiêu chí vào cuối 
năm 2020. 

- Kiến nghị các khó khăn, vướng mắc cần 

cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết 

Nhằm đạt mục tiêu giai 

đoạn 2016-2020 theo 

NQ03 của Tỉnh ủy 

 

4 Tháng 9/2020 
Huyện Đắk R’lấp (huyện phấn đấu 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020) 

- Đánh giá tổng thể kết quả về xây dựng 

nông thôn mới của huyện theo yêu cầu, tiêu 

chí huyện nông thôn mới. 

- Giải pháp để đạt chuẩn nông thôn mới 
trong năm 2020 

- Kiến nghị các khó khăn, vướng mắc cần 
cấp tỉnh giải quyết 

Tham mưu thành lập 

Đoàn kiểm tra của Ban 

Chỉ đạo tỉnh để kiểm tra, 

đánh giá tổng thể tình 

hình xây dựng NTM của 
huyện 

5 Tháng 10/2020 

Đánh giá tiến độ thực hiện tại 05 

Khu dân cư được UBND tỉnh lựa 

chọn làm thí điểm Khu dân cư 

NTM kiểu mẫu (tại các xã Đắk 

Nia, Đắk Mil, Nam Đà, Tâm Thắng, 

Đắk Wer) 

- Kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện theo các tiêu chí Khu dân cư NTM 
kiểu mẫu, vườn-rẫy kiểu mẫu. 

- Kiến nghị các khó khăn, vướng mắc. 

 

6 Tháng 11/2020 
Rà soát, đánh giá các xã có khả 

năng đạt chuẩn để đưa vào kế 
hoạch giai đoạn 2021-2025 

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện 
Chương trình trên địa bàn xã. 

- Những khó khăn, vướng mắc. 

- Đề xuất đưa vào kế hoạch phấn đấu đạt 
chuẩn giai đoạn 2021-2025 

Đi kiểm tra, đánh giá sau 

khi có đề xuất của các 
huyện 

     

(Ghi chú: Thời gian kiểm tra cụ thể sẽ có thông báo sau, để tránh trùng lịch Đại hội đảng các cấp). 
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