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KẾ HOẠCH
Kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2021, Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu và phạm vi kiểm tra
1. Mục đích, yêu cầu
- Phát hiện và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện
cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời biểu dương các
tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm có hiệu
quả, góp phần khích lệ, động viên từng cá nhân, tập thể thi đua phấn đấu hoàn thành
và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
- Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong
việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Điều chỉnh, bổ sung các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất; giúp cho việc chỉ đạo,
điều hành của các phòng, ban, ngành Huyện và UBND các xã, thị trấn có trọng tâm,
trọng điểm, đạt hiệu quả.
- Kiểm tra cần chú trọng đến chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, tránh
phô trương hình thức, lãng phí. Trước khi kiểm tra phải chuẩn bị kỹ nội dung,
chương trình làm việc, thời gian, thành phần đoàn kiểm tra, khi kiểm tra cần kết hợp
nghe báo cáo với kiểm tra thực tế nhằm nắm chắc tình hình, quyết định chính xác,
kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).
2. Phạm vi kiểm tra
- Tùy theo tính chất, nội dung và yêu cầu của công việc có thể tổ chức kiểm
tra trên tất cả các lĩnh vực. Ủy ban nhân dân Huyện sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho một
số cơ quan phòng, ban, ngành Huyện chủ trì, tổ chức kiểm tra một số lĩnh vực,
chuyên đề riêng khi có yêu cầu.
- Các Thành viên Ủy ban nhân dân Huyện, tùy theo lĩnh vực được phân công,
ngành mình phụ trách, tổ chức kiểm tra thực tế nhằm kịp thời tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc.
- Các cơ quan, địa phương tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với
những lĩnh vực do ngành, địa phương mình phụ trách trong từng thời điểm thích hợp.
II. Nội dung kiểm tra

1. Tập trung kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch của ngành, địa
phương; kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội năm
2021, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; tình hình triển khai thực hiện đề án, dự
án, cơ chế, chính sách, chủ trương giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực. Đặc biệt chú
ý kiểm tra tình hình thực hiện một số chủ trương như: Phát triển nông nghiệp - nông
thôn, tái cơ cấu nông nghiệp, chất lượng quản lý đầu tư và giải ngân vốn đầu tư xây
dựng cơ bản, chất lượng công trình; phát triển đô thị; quản lý thực hiện quy hoạch,
điều hành, quản lý ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan
tâm vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm; cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố
cáo của công dân; thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
2. Kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình, mục tiêu chủ yếu như:
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chương trình quốc gia
về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; nước sạch vệ sinh
môi trường nông thôn, phòng chống dịch bệnh, giáo dục, đào tạo nghề, văn hóa thông tin, thể dục - thể thao, y tế, phòng chống tội phạm, tai nạn giao thông; xây
dựng kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng cụm, tuyến dân cư; công tác quản lý và
sử dụng đất; tình hình an ninh - trật tự, an toàn - xã hội.
3. Một số nội dung cụ thể cần kiểm tra
3.1. Lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn
Tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết tiêu thụ nông sản;
công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng chống hạn, chống
lũ, giảm nhẹ thiên tai; khắc phục sạt lở đất bờ sông và công tác di dời dân ra khỏi
vùng sạt lở, thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kết quả thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án
tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn Huyện; hỗ trợ phát triển nhân rộng các
mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả; các Hội quán; Chương trình mỗi xã một sản
phẩm OCOP.
3.2. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ
Kiểm tra tình hình phát triển các chợ; quản lý, sắp xếp các chợ tự phát; việc
triển khai cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, phát triển các
sản phẩm đặc trưng, mời gọi đầu tư phát triển du lịch địa phương.
3.3. Lĩnh vực đầu tư xây dựng, giao thông
Quản lý hạ tầng cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2; quản lý xây dựng, xây cất
lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn giao thông, cụm – tuyến dân cư. Triển khai kế
hoạch phát triển nhà ở huyện Hồng Ngự năm 2021.
3.4. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường
Kiểm tra việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; quản lý khai thác khoáng
sản (cát sông), nước ngầm; tình hình đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường các
khu dân cư, khu sản xuất tập trung các làng nghề và vùng nông thôn.
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Kiểm tra việc triển khai các ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản
xuất và đời sống. Kiểm tra việc đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; việc xử lý chất thải và
gây ô nhiễm môi trường.
3.5. Lĩnh vực tài chính, ngân sách
Kiểm tra tình hình quản lý thu - chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; chống thất thu thuế; thu các nguồn theo kế hoạch của UBND huyện.
3.6. Lĩnh vực văn hóa, xã hội
Kiểm tra tình hình thực hiện duy trì vững chắc kết quả phổ cập tiểu học đúng
độ tuổi, trung học cơ sở; hạn chế học sinh bỏ học, duy trì sĩ số, huy động học sinh
vào lớp; công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo; kiên cố hóa trường, lớp học, xây
dựng trường, lớp học đạt chuẩn quốc gia; đề án nâng cao chất lượng giáo dục.
Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách người có công và hỗ trợ xã hội; xóa
đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề.
Tình hình phòng, chống một số loại dịch bệnh; phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; tình hình thực hiện chủ trương xã hội
hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
3.7. Lĩnh vực nội vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Kết quả thực hiện cải cách hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông,
một cửa điện tử; tình hình thực hiện Quy chế làm việc; thái độ, tác phong làm việc,
quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức khi giao tiếp với nhân dân.
Kiểm tra trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tình
hình thực hiện quy chế dân chủ và công tác hòa giải ở cơ sở; công tác lưu trữ, hồ sơ, tài
liệu… Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
3.8. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh:
Kiểm tra kết quả thực hiện phòng, ngừa, hạn chế tai nạn giao thông; chương
trình quốc gia phòng, chống ma túy; công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác bảo
vệ bí mật nhà nước.
III. Phương pháp kiểm tra
- Làm việc trực tiếp, nghe báo cáo, kết hợp kiểm tra tình hình thực tế; giải
quyết ngay những khó khăn, vướng mắc tại buổi làm việc, hoặc xin ý kiến giải quyết
của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện.
- Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục duy trì chế độ họp báo hàng tháng, quý
với các phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; họp giao ban
tuần để nghe phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của ngành, địa phương
nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
IV. Tổ chức thực hiện
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- Căn cứ kế hoạch này và tùy theo tình hình thực tế từng các phòng, ban,
ngành Huyện và UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình
thức kiểm tra phù hợp, đảm bảo chất lượng, tránh hình thức, gây lãng phí thời gian
cho đơn vị được kiểm tra.
- Định kỳ, Ủy ban nhân dân Huyện sẽ quyết định về nội dung, thành phần,
thời gian, đối tượng kiểm tra. Đồng thời, tuỳ theo yêu cầu công tác chỉ đạo, điều
hành, tính chất và nội dung công việc, Ủy ban nhân dân Huyện sẽ quyết định kiểm
tra đột xuất một số nội dung cụ thể./.
Nơi nhận:
- TT/HU; TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Các phòng ban, ngành, đoàn thể Huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV/VP;
- Lưu: VT, CV/ (Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khơi
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