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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nắm tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; đánh giá những kết quả đạt được, 

những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân. 

Phát hiện các hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá triển 

khai, tổ chức thực hiện liên quan đến chuyên đề giám sát thời gian qua để đề 

xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, khó khăn, nâng 

cao hiệu quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức giám sát đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả; thực hiện theo tiến độ và nội dung kế hoạch đề ra. 

Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát báo cáo, cung cấp thông tin đầy đủ 

theo yêu cầu của Đoàn giám sát, giải trình những vấn đề Đoàn quan tâm. Đoàn 

giám sát xem xét, đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan nội dung giám sát và 

tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát, đề xuất giải pháp, kiến nghị khả 

thi gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét tại kỳ họp giữa năm 2023.  

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT 

1. Phạm vi giám sát: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

2. Đối tượng giám sát 

- Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở, ngành tỉnh có liên quan; 

- Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; 

- Ủy ban nhân dân một số xã, phường, thị trấn. 
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III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC GIÁM SÁT 

1. Nội dung giám sát 

- Công tác triển khai, thực hiện các quy định của Trung ương, ban hành 

quy định của địa phương, văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan về việc thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; 

- Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua; 

- Tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thời gian tới; 

- Đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong việc thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;  

- Nguyên nhân của kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bất cập; đề xuất 

giải pháp, phương hướng và những kiến nghị đến cấp thẩm quyền để giải quyết các 

tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. 

2. Hình thức giám sát 

- Nghiên cứu các văn bản quy định có liên quan về việc thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu 

báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát, nắm tình hình thực tế trong tỉnh;  

- Khảo sát thực tế một số xã trên địa bàn tỉnh về thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân 

dân một số huyện, thành phố Cà Mau và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các 

xã thuộc một số huyện, thành phố Cà Mau khi Đoàn đến làm việc trực tiếp; 

- Làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia tỉnh và một số sở, ngành tỉnh có liên quan. 

IV. TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị (trong năm 2022) 

- Ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát theo quy định (kèm theo 

thành phần và kế hoạch giám sát); gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan 

(trong tháng 12/2022). 

- Trên cơ sở Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo nghị quyết, Đoàn giám 

sát xây dựng đề cương gợi ý để các cơ quan chịu sự giám sát báo cáo và Kế 

hoạch giám sát chi tiết để triển khai thực hiện; xác định danh sách thành phần cụ 

thể tham gia Đoàn giám sát.  

- Thông báo nội dung Kế hoạch, đề cương báo cáo cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân chịu sự giám sát (chậm nhất 15 ngày sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát); xác định đơn vị giám sát trực 

tiếp, làm việc, khảo sát và đơn vị giám sát qua báo cáo. 
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- Thu thập cơ sở pháp lý, dữ liệu, thông tin liên quan đến chuyên đề giám 

sát; chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn giám sát. Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm 

cho Đoàn giám sát thực hiện Kế hoạch giám sát. 

- Tổ chức họp triển khai công tác của Đoàn giám sát; tuyên truyền về hoạt 

động giám sát chuyên đề. 

2. Tổ chức các hoạt động giám sát (tháng 3 và tháng 4 năm 2023) 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám 

sát; đôn đốc cơ quan, đơn vị gửi báo cáo theo nội dung đã yêu cầu. 

- Tiếp nhận, nghiên cứu báo cáo, tài liệu của các cơ quan, đơn vị gửi cho 

Đoàn giám sát. 

- Tiếp nhận thông tin, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 

đến kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Đoàn giám sát tổ chức khảo sát thực tế và làm việc trực tiếp với một số 

đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chuyên đề giám sát. 

3. Xây dựng báo cáo kết quả giám sát (tháng 5 năm 2023) 

- Đoàn giám sát tổng hợp và xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát. 

-Tổ chức các cuộc họp để thành viên Đoàn giám sát đóng góp ý kiến 

thống nhất dự thảo báo cáo. 

- Đoàn giám sát làm việc với đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự 

thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát. 

- Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát, trình Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tại phiên họp tháng 6 năm 2023. 

4. Phục vụ Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại kỳ họp và ban hành 

Nghị quyết giám sát chuyên đề (tháng 7 năm 2023) 

- Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn giám 

sát tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát, trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét tại kỳ họp gần nhất. 

- Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn giám sát phối hợp với các cơ quan có 

liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyên 

đề giám sát, trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn giám sát triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đúng trình tự, thủ tục theo quy định. 

2. Các đơn vị chịu sự giám sát xây dựng báo cáo đảm bảo các nội dung 

theo đề cương gợi ý, gửi báo cáo đúng thời gian quy định của Đoàn giám sát. 

Các đơn vị được chọn làm việc trực tiếp và khảo sát thực tế chuẩn bị các điều 

kiện theo yêu cầu của Đoàn giám sát. 
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3. Thành viên Đoàn giám sát và đại diện các đơn vị được mời tham gia 

Đoàn giám sát sắp xếp thời gian tham gia và thực hiện nhiệm vụ theo Kế 

hoạch của Đoàn giám sát.  

4. Giao Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp 

các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu giúp Đoàn giám sát của Hội đồng 

nhân dân tỉnh xây dựng đề cương gợi ý báo cáo và những nội dung, công việc 

có liên quan đến chuyên đề giám sát trong quá trình Đoàn giám sát triển khai 

thực hiện Kế hoạch giám sát.    

5. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 

tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sát./.   
            


