UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 254/KH-UBND

Quỳnh Nhai, ngày 8 tháng 9 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025 địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn la về việc Tổ chức 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
trên địa bàn tỉnh sơn la giai đoạn 2021 - 2025.
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức giám sát, đánh giá thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện
như sau:
I. MỤC ĐÍNH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Giám sát, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc chấp hành quy định
về quản lý và việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện
(sau đây viết tắt là Chương trình) tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia
thực hiện Chương trình.
- Kịp thời chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Chương
trình hàng năm; phát huy những mặt tích cực; phát hiện những mặt còn yếu kém,
hạn chế phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và đề ra những giải pháp phù
hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo Chương trình thực hiện
đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng trong thời gian tới.
2. Yêu cầu
- Công tác giám sát, đánh giá 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, giám sát; 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, giám sát.
- Hoạt động giám sát, đánh giá 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
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tra, giám sát khác thuộc phạm vi, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật
quy định.
- Công tác giám sát, đánh giá được thực hiện thường xuyên theo định kỳ
hoặc đột xuất đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

1. Đối tượng
- Chủ Chương trình, chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần, chủ
đầu tư các dự án, hoạt động thuộc Chương trình;
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình.
2. Thời gian
- Đối với công tác kiểm tra, giám sát: Thời gian thực hiện định kỳ theo kế
hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Đối với công tác đánh giá: Đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc giai đoạn 5
năm, đánh giá tác động; đánh giá đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
III. NỘI DUNG, QUY TRÌNH GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung, quy trình theo dõi Chương trình thực hiện theo quy định tại Điều 3
của Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc.
2. Nội dung, quy trình kiểm tra thực hiện Chương trình thực hiện theo quy định
tại Điều 4, Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc.
3. Nội dung, quy trình đánh giá thực hiện Chương trình thực hiện theo quy
định tại Điều 5, Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc.
4. Nội dung, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện Chương
trình thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày
26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc.
5. Hệ thống thông tin quản lý, báo cáo số liệu ứng dụng các giải pháp số hoá
của Chương trình thực hiện theo quy định Điều 7, Thông tư 01/2022/TT-UBDT
ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc.
6. Mẫu biểu báo cáo theo (Phụ lục số 01, 02, 03, 04) có mẫu biểu kèm theo.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Dân tộc
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân
huyện, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện xây dựng kế hoạch,
tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức giám sát, đánh giá thực
hiện Chương trình; Tổng hợp chung kết quả giám sát, đánh giá thực hiện Chương
trình trên địa bàn huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo các Chương
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trình mục tiêu quốc gia huyện, Ban Dân tộc và các sở, ngành có liên quan và đột
xuất theo quy định.
2. Các cơ quan, đơn vị (chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành
phần cấp huyện)
- Chỉ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã,
chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần các xã, chủ đầu tư triển khai
công tác giám sát, đánh giá theo chức năng và phạm vi quản lý.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát, đánh giá thực hiện dự án, tiểu dự án,
nội dung thành phần do các cơ quan, đơn vị chủ trì quản lý, gửi báo cáo cho phòng
Dân tộc, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia
huyện, các sở, ngành có liên quan theo chức năng và phạm vi quản lý.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã (đầu mối là công chức làm công tác Dân tộc),
các ngành có liên quan (chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần
các xã)
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trên
địa bàn theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban
Dân tộc và hướng dẫn chi tiết (nếu có) của Phòng Dân tộc, các cơ quan, đơn vị có
liên quan theo chức năng và phạm vi quản lý.
- Tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung
thành phần gửi báo cáo Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện
(qua phòng Dân tộc); các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng và phạm vi
quản lý.
4. Các chủ đầu tư thực hiện xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, đánh giá,
cập nhật số liệu và báo cáo các dự án, hoạt động cụ thể theo quy định tại Thông tư
01/2022/TT-UBDT và hướng dẫn chi tiết (nếu có) của cơ quan quản lý cấp trên theo
chức năng và phạm vi quản lý và cập nhật số liệu báo cáo theo hệ thống biểu mẫu tại
Kế hoạch này.
5. Chế độ báo cáo
- Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã và các cơ quan liên quan báo cáo kết
quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Dân
tộc) theo phụ lục 03 định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý); 06
tháng đầu năm (trước ngày 10 tháng 6 hằng năm); báo cáo năm (trước ngày 10
tháng 09 hằng năm); đồng thời cập nhật bổ sung số liệu theo Phụ lục số 01 trước
ngày 20 tháng 01 năm sau.
- Phòng Dân tộc chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức thực
hiện; tổng hợp báo cáo của các đơn vị, báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo các
Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, Ban Dân tộc tỉnh theo quy định.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
được bố trí trong dự toán hàng năm của Tiểu dự án 3 “Kiểm tra, giám sát, đánh giá,
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đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình” thuộc Dự án 10 của Chương
trình và nguồn huy động hợp pháp khác.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Trong quá trình tổ chức
thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan,
đơn vị, UBND xã chủ động gửi ý kiến về UBND huyện (qua phòng Dân tộc) để
tổng hợp, xem xét, giải quyết chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban Dân tộc tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Ủy ban nhân dân 11 xã;
- Lưu: VT, DT(Luân), 30b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cầm Văn Huy

