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KẾ HOẠCH
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2022
Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 78/NQ-HĐND, ngày
09/12/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Đồng Tháp năm 2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI KIỂM TRA
1. Mục đích
- Để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để các ngành và địa
phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát hiện và biểu dương các điển
hình tiên tiến, nhân rộng những mô hình, cách làm có hiệu quả; động viên các cá
nhân, tập thể, đơn vị phấn đấu thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022.
- Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ
đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Làm cơ sở để xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các giải pháp chỉ
đạo, điều hành thích ứng, linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, tận dụng
tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đạt
kết quả cao nhất.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian kiểm tra; tuân thủ các
quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
- Trước khi kiểm tra phải chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình làm việc có
trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo về thời gian và thành phần đoàn kiểm tra.
- Khi kiểm tra cần kết hợp giữa nghe báo cáo với kiểm tra thực tế để đưa
ra các quyết định chuẩn xác; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá
trình tổ chức thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương.
3. Phạm vi kiểm tra
- Tuỳ theo tính chất, nội dung và yêu cầu công việc có thể tổ chức kiểm tra
trên toàn diện các lĩnh vực hoặc một vài lĩnh vực công tác trọng tâm, bức xúc. Ủy
ban nhân dân Tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho một số ngành, địa phương chủ trì
tổ chức kiểm tra một số lĩnh vực, chuyên đề riêng khi có yêu cầu. Tuỳ theo yêu
cầu công việc Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các Thành viên Ủy ban nhân dân
Tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế ở các cơ quan, đơn vị, địa phương theo lĩnh vực,
ngành phụ trách để kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
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- Các Sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố tổ chức kiểm tra
định kỳ hoặc đột xuất đối với những nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa
phương trong từng thời điểm thích hợp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội được giao trong năm 2022.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Kiểm tra tình hình triển khai Kế hoạch của UBND Tỉnh thực hiện Nghị
quyết số 01/NQ-CP, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết Hội đồng
nhân dân Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; các chỉ tiêu chủ
yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Chương trình công tác
của Ủy ban nhân dân Tỉnh năm 2022; các Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị
quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI; Bản cam
kết hành động năm 2022 của Thủ trưởng Sở, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện với Ủy ban nhân dân Tỉnh.
2. Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường, đầu tư kinh
doanh, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế (PCI, DDCI); Kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2022 nguồn ngân sách nhà nước; Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách nhà nước; Kế hoạch thu chi ngân sách
nhà nước trên địa bàn năm 2022.
3. Kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chương trình, đề
án, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương
trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cung cấp nước sạch, vệ
sinh môi trường nông thôn; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP);
Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phát triển
du lịch; phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp; xây dựng cụm, tuyến
dân cư; công tác quản lý và sử dụng đất.
4. Kiểm tra việc rà soát, kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Hội đồng tham mưu
giúp việc Ủy ban nhân dân các cấp; Quy chế làm việc; việc xây dựng Chương
trình công tác hằng năm; Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm
2022; việc sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của
ngành, địa phương.
5. Kiểm tra công tác chuẩn bị điều kiện, nhân lực và vật chất của ngành y
tế hoạt động trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; công tác triển khai kế hoạch
dạy và học năm học 2021 - 2022; tình hình đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã
hội trên địa bàn.
6. Việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân Tỉnh giao; tình hình thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Quyết định
số 19/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh.
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7. Kiểm tra tình hình ban hành Kế hoạch thanh tra, theo dõi, đôn đốc thực
hiện kết luận thanh tra; tham mưu, kiểm tra, đôn đốc công tác giải quyết khiếu nại,
tố cáo trong năm 2022 tại các Sở, ban, ngành Tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
III. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
1. Tùy tình hình thực tế trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, linh hoạt áp
dụng các hình thức kiểm tra phù hợp, ưu tiên làm việc trực tiếp, nghe báo cáo, kết
hợp kiểm tra thực tế; giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại buổi làm việc hoặc
xin ý kiến giải quyết của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân Tỉnh tiếp tục duy trì chế độ họp giao ban hàng quý với
các ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bằng các hình thức phù
hợp; họp giao ban đầu tư xây dựng cơ bản 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
1. Căn cứ Kế hoạch này và tuỳ tình hình thực tế, từng ngành, từng địa
phương chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức kiểm tra phù hợp, bảo
đảm chất lượng, hiệu quả công việc; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid19; tránh hình thức, gây lãng phí thời gian của đơn vị được kiểm tra.
2. Ðịnh kỳ, Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ quyết định nội dung, thành phần và
thời gian họp báo quý. Tuỳ theo yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành, tính chất và
nội dung công việc, Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ quyết định giao cho các đơn vị tiến
hành kiểm tra một số nội dung cụ thể để phục vụ cho việc điều hành chung của
Tỉnh, góp phần thực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT/TU, TT/HÐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- LÐVP UBND Tỉnh;
- CVNC/VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Thư).
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