
ƯBND TỈNH KIÊN GIANG 
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /PC-BDT Kiên Giang, ngày 30  tháng 8 năm 2022

PHIẾU CHUYỂN
v ề  việc chuyển Ke hoạch số 187/KH-UBND 

ngày 19 tháng 8 năm 2022 của úy ban nhân dân tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh nhận được Kế hoạch số 187/KH-ƯBND ngày 19 tháng 8 
năm 2022 của ủ y  ban nhân dân tỉnh về việc tô chức Giám sát, đánh giá thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triến kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu sổ và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến 
năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ban Dân tộc tỉnh chuyển Kế hoạch số 187/KH-UBND của ủ y  ban nhân 
dân tỉnh đến quý cơ quan sở, ban, ngành và Mặt trận, đoàn thế tỉnh, Uy ban nhân 
dân các huyên, thành phố và ú y  ban nhân dân cấp xã vùng dân tộc thiếu so 
biết . 1 . ' ^ ^
Nơi nhận
- UBND tỉnh (để biết);
- Trưởng ban và các Phó trưởng Ban;
- VP, PCSDT, TTr;
- Lưu: VT.





UỶ BAN NHÂN DẰN 
TÌNH KIÊN GIANG

SỐ:/!2?/KH-UBND Kiên Giang, ngày JQ thảng 8 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

KỂ HOẠCH
Giám sát, đánh giá thực hiện Chircmg trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núí giai đoạn 2021 - 
2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Nghi định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về việc 
quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định vể trình tự, thù tục thẩm định đự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh 
giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tể - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của ủ y  ban Dân tộc 
về việc quy định quy trình, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi 
giai ùoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

ủ y  ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tể - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa 
bàn tỉnh Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Ke hoạch), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU

1. Mục đích

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tố chức thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đống bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -203 0; £Ìai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 
(sau đây gọi là Chương trình); Kế hoạch so 246/KH-UBND ngày 30/12/2021 của 
ủ y  ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh té - xẩ hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tinh Kiên Giang, tại các sở, ngành 
và địa phương được phân công thực hiện các Dự án, Tiểu dự án của Chương trình,

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác huy động và sử dụng các nguồn lực 
để thực hiện Chương trình; đánh giá hiệu quả, sử dụng các nguồn lực của nhà 
nước, xã hội đối vói thực hiện các mục tiêu thuộc Chương trình.
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- Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, xác định được mức độ đạt được theo mục 
tiêu, chì tiêu cụ thể so với ke hoạch đề ra; phát hiện và kịp thời kiến nghị xử lý 
những tôn tại, hạn chê phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; kiến nghị sửa 
đôi, bô sung các quy định, chính sách phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế 
cùa địa phương,

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá phải bám sát mục tiêu, nội dung và 
trinh tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của 
ủ y  ban Dân tộc và Kế hoạch này.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức trong quá trình kiểm tra, giám sát, đánh giá; bảo iảm  khách 
quan, công khai, minh bạch.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá được thực hiện thường xuvên theo 
định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG, QUY TRÌNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  T H ự C  HIỆN

1. Đốỉ tượng kiểm tra, giám sát, đánh giá

- Chủ dự án, chú 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. Quy trình kiểm tra, giám sát, đảnh giả
Quy trình hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá được thực hiện theo Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phù; Điều 3, Điều 4 và Điều 
5 Thông tư sổ Ol/2022/TT-UBDT.

3. Thời gian và địa điểm thực hiện
a) Thời gian

- Đổi vói công tác kiểm tra, giám sát: Thời gian thực hiện theo định kỳ hàng 
tháng, hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm
quyền.

- Đổi với công tác đánh giá: Đánh giá giữa kỳ ở năm thứ 3 của kỳ kế 
hoạch giai đoạn 5 năm; đánh giá kết thúc giai đoạn 5 năm; đánh giá theo chù đề, 
đánh giá đột xuất, đánh giá tác động theo yêu cầu cùa cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền.

b) Địa điểm thực hiện
Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá được phân công tại Quyểt 

định ban hành Chương trình công tác hàng năm của Ban Chi đạo tỉnh và kế hoạch 
hàng năm cùa UBND tinh, đổi với các sờ, ban, ngành cấp tỉnh (chủ dự án, chủ 
tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp tỉnh), UBND các huyện, thành phố và 
UBND cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
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r a .  NỘI DƯNG KIỂM  TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

1. NỘI dung giám sát

1.1. Nội dung giám sát của chủ dự án thành phần

a) Theo dõi, kiểm tra các nội dung về xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn 
thực hiện dự án thành phần theo phân cấp; công tác truyền thông, tăng cường năng 
lực quản lý, thực hiện nội dung, hoạt động dự án thành phần,

b) Theo dõi, kiểm tra kểt quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hoạt 
động dự án thành phần.

c) Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản ỉý đầu tư, quản lý 
ngân sách nhà nước, năng lực quản lý dự án thành phần, việc xử lý các vấn đề vi 
phạm đã được cơ quan có thẩm quyền phát hiện (nếu có) của cơ quan chủ quản 
chương trình.

d) Việc theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện dự án thành phần; lập, thấm 
định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư; thực hiện kế hoạch vốn ngân sách nhà 
nước, kết quả giải ngân; khó khăn, vướng mắc phát sinh và kết quả xử lý.

đ) Báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần; kết quả xử lý vướnp mắc, 
khó khăn theo thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn 
đề vượt thẩm quyền.

1.2. Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công

a) Theo dõi tình hình thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá của chủ 
chương trình, chủ dự án thành phần, cơ quan chù quản chương trình theo quy 
định.

b) Tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về tiến 
độ thực hiện mục tiêu của từng chương trình; thực hiện kê hoạch vôn chương trình 
mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư, kinh phí sự nghiệp), giải ngân; khó khăn, vướng 
măc phát sinh, kẽt quả xử lý các vướng măc.

c) Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định trong quản lý, tổ chức thực 
hiện, lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư thuộc chương trình của các 
cơ quan chủ chương trình, chủ dự án thành phần, cơ quan chủ quàn và các cơ 
quan, đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình ở các cấp.

d) Theo dõi, kiểm tra việc xử lý và chấp hành biện pháp xử lý các vấn đề đã 
phát hiện của cơ quan, đơn vị liên quan.

đ) Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt 
quá thẩm quyền.

2. NỘI dung kiểm tra
a) Kiểm ư a các nội dung về việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện 

dự án theo phân câp; lập, thâm định, phê duyệt và thực hiện dự án đâu tư; công 
tác truyền thông, tăng cường năng lực quản lý, thực hiện nội dung, hoạt động 
nhiệm vụ thành phần; xãy dựng kế hoạch tô chức giám sát, đánh giá thực hiện và
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công tác tổ chức, điều phối thực hiện dự án ở các cấp; kết quả thực hiện các nhiệm 
vụ thành phần của dự án; thực hiện kể hoạch vốn ngân sách nhà nước, kết quả giải 
ngân, huy động các nguồn lực; khổ khăn, vưcmg mắc phát sinh và kết quả xử lý.

b) Kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư và năng lực quản lý 
đầu tư theo phân cấp.

c) Việc chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện của các cơ 
quan, đơn vị liên quan.

d) Kiểm tra nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện và quản lý dự án thành 
phần thuộc chưcmg trình.

đ) Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đẵ phát hiện của chủ đầu tư.

e) Tồ chức điều tra, khảo sát, đảnh giá mức độ hài lòng của cộng đồng các dân 
tộc thiểu số và các tồ chức, doanh nghiệp hoạt động ở địa phương trong triển khai 
thực hiện các Dự án.

3. Nội dung đánh giá

3.1. Nội dung đánh giá hàng năm

a) Đánh giá công tác quản lý chương trình trong năm thực hiện gồm: Kêt qM
xây dựng chinh sách quản lý, tổ chức thực hiện chương trình; công tác điều phẳi^ 
phổi hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện; hoạt động truyền thông, thông tỉĩìỵỆ  
theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình; công tác châp hành chê độ giám sát ếm , 
cơ quan dân cử. Ậ j

b) Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn.

c) Mức độ đạt được kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kể hoạch 
hằng năm, giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao.

d) Tồn tại, vướng mắc phát sính và nguyên nhân.

đ) Phương hướng, giải pháp thực hiện năm tiếp theò.

3.2. Nội dung đánh giá giữa kỳ

a) Đảnh giá công tác quản lý chương trình về kết quả xây dựng chính sách 
quản lý, tổ chức thực hiện chương trình; công tác điều hành, phối hợp trong quản 
lý, tổ chức thực hiện chương trình; hoạt động ừuyền thông, thông tin và theo dõi, 
giám sát, đánh giá chương trình; công tác chấp hành chế độ giám sát của cơ quan 
dân cử.

b) Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn.

c) Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ: sự phù họp của kết quả thực hiện 
chương trình so với mục tiêu chương trĩnh đã được cấp có thẩm quyên phê duyệt; 
mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chương trình đến thời điểm đánh giá so 
vởi kể hoạch giai đoạn 5 năm.

d) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
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đ) Đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình từ thời điểm đánh giá đến 
năm cuối giai đoạn 5 năm, bao gồm đề xuất điều chỉnh chương trình (nếu có).

3.3. Nội dung đánh giá kết thúc và đánh giá tác động

a) Đánh giá công tác quản lý chương trình về kết quà xây dựng hệ thống 
chính sách quản lý, tô chức thực hiện; công tác điều hành, phổi hợp trong quản 
lý, tổ chức thực hiện; hoạt độpg truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, đánh 
giá chương trình; công tác châp hành chế độ giám sát của cơ quan dân cử.

b) Đánh giá kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn.

c) Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của 
chương trình so với mục tiêu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Đánh giá tác động và hiệu quả đầu tư của chương trình đổi với phát triển 
kinh tế - xã hội; tỉnh bền vững của chương trình; bình đăng giới; môi trường, sinh 
thái (nếu có).;

đ) Bài học rút ra sau quá hình thực hiện Chương trình và đề xuất kiến nghị 
cần thiết để duy trl kết quả đã đạt được của chương trình; các biện pháp đê giảm 
thiểu các tác động tiêu cực về xã hội, môi trường (nếu có).

3.4. Nội dung đánh giá đột xuất

a) Sự phù hợp của kết quả thực hiện Chương trình, dự án đến thời điểm đánh 
giá so với mục tiêu đầu tư; mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điêm 
đảnh giá so với kế hoạch được phê duyệt.

b) Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có), nguyên nhân phát sinh 
ngoài dự kiến và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; ảnh 
hưởng của những phát sinh đến việc thực hiện chương trình, khả năng hoàn thành 
mục tiêu của chương trình.

c) Đề xuất các giải pháp cần thiết.

4. Quy trình , phương pháp, biểu mẫu kiểm tra , giám sát, đánh giá thực 
hiện theo Thông tứ sổ Ol/2022/TT-ƯBDT ngày 26/5/2022 của ủ y  Ban dân tộc

5. Giám sát của cộng đồng

5.1. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng

a) Việc chấp hành các quy định pháp luật về ạuản lý, điều hành, tổ chức thực 
hiện chương trình; các quy định của pháp luật vê quản lý, sử dụng vốn đâu tư, 
quản lý ngân sách nhà nước.

b) Các dự án đầu tư thực hiện chương trình.

c) Việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, tiến độ thực hiện các nội 
dung, hoạt động và nhiệm vụ từng chương trình.

d) Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quân lý đầu tư công, quân lý 
ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 14 Luật Đầu tư công và Điều 15 Luật 
Ngân sách nhà nước.
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đ) Phát hiện những việc lảm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác 
động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sông của cộng đồng; những việc làm 
gây lãng phí, thât thoát vốn, tài sản của chương trinh,

e) Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của cộng đồng dân cư về quá trinh triển khai, 
tổ chức thực hiện chương trình.

5,2, Trinh tự, thủ tục, quy trinh và chế độ giám sát của cộng đồng thực hiện 
theo Nghị đính sô 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ và Thông tư số 
01/2022/TT-ƯBDT ngày 26/5/2022 cùa ủ y  ban Dân tộc.

6. Hệ thống thông tin quản lý, báo cáo số liệu úng dụng các giải pháp số 
hóa của Chương trinh

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phổ có hách nhiệm 
cập nhật sổ liệu chính thức lên hệ thống thông tin quản lý, báo cáp fố liệu ứng 
dụng các giải pháp số hóa của Chương trinh phải được người có thẩm quyền của 
các cơ quan, đơn vị phê duyệt, theo hướng đẫn của Ban Dân tộc tỉnh.

b) Việc cập nhật số liệu báo cáo tiến độ, giám sát, đánh giá vào hệ thống 
thông tin quản lý được thực hiện thường xuyên ngay khi cỏ phát sinh về tiến độ, 
giải ngân và khỉ hoàn thành dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động và các cuộc 
giám sát, đánh giá.

c) Các cơ quan, đơn vị phân công cụ thể bộ phận, cán bộ chịu trách nhiệm 
cập nhật số liệu và sử dụng hệ thống thông tin quản lý;

d) Gửi báo cảo bằng văn bản đến Ban Dân tộc tỉnh (Văn phòng điều phối 
Chương trình 1719) theo địa chỉ số 533 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, 
thành phố Rạch Giá, tinh Kiên Giang; gửi bản mềm của báo cáo qua hộp thư điện 
từ theo địa chỉ: chuongtrinhmtqg 1719.bdt@kiengiang.gov.vn.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trinh được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của Tiểu dự r,n 3 “Kiểm 
tra, giám sát, đánh giả, đào tạo, tập huấn thực hiện Chương trình” thuộc Dự án 10 
của Chương trình; và nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

V. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh

a) Ban Dân tộc tỉnh

- Tham mưu ủ y  ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện 
Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, sơ kết (giữa kỳ vào 
nãm 2023), tồng kết (vào năm 2025) việc thực hiện; tham mưu khen thưởng đối 
với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và cá nhân cỏ thành tích xuất sắc 
trong thực hiện Kế hoạch.

- Tổng hợp chung kết quả kiểm ưa, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 
Chương trình ưên địa bàn tỉnh, báo cáo ủ y  ban nhân dân tinh, Ban Chỉ đạo các 
Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, ủ y  ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan trung

iỉ~
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ương có liên quan theo quy định; kịp thời tham mưu, đề xuẩt các giải pháp phù 
hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám 
sát, đánh, giá kết quả thực hiện Chương trình.

- Hướng dẫn ủ y  ban nhân dân cấp huyện, xã và các cơ quan tham gia thực 
hiện Chương trình trên địa bàn tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh 
giá theo quy định.

- Xãy dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá kểt quả triển khai thực 
hiện Chương trình hàng năm theo quy định, đảm bảo tiến độ và hiệu quả theo Kế 
hoạch đã được phê duyệt.p

b) Các sở, ban, ngành cấp tĩnh (chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành 
phần cấp tỉnh)

- Hướng dẫn ủ y  ban nhân dân cấp huyện, xã, chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ 
nội dung thành phần cấp huyện, chủ đầu tư triển khai công tác giám sát, đánh giá 
theo chức năng và phạm vi quản ỉý.

- Tống hợp kết quả giám sát, đánh giá thực hiện dự án, tiểu dự án, nội đung 
thành phần do sở, ban, ngành chủ trì quản lý, gửi báo cáo cho Ban Dân tộc (định 
kỳ 6 tháng, năm), ủ y  ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 
quổc gia tỉnh, các Bộ, cơ quan Trung ương cố liên quan theo chức năng và phạm 
vi quản lý.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả 
triển khai thực hiện Chương trình hàng năm theo quy định, đảm bảo tiến độ và 
hiệu quả theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh lập dự toán kinh phí hàng năm 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giảm sát, đánh giá kết quả thực hiện 
Chương trình theo Kế hoạch được phế duyệt.

2, Trách nhiệm của ủ y  ban nhân dân các huyện, thành phố

ủ y  ban nhân dân cấp huyện (đầu mối là cơ quan phụ trách công tác dân tộc 
ở cấp huyện), các phòng, ban cấp huyện (chủ dự án, chủ tiểu dự án, chù nội dung 
thành phần cấp huyện), ủ y  ban nhân dân câp xấ (đầu mối là Ban quản lý câp xã) 
xây dựng kế hoạch, tô chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trên địa 
bàn theo quy đinh tại Thông tư số 01/2022/TT-UBDT và hướng dẫn chỉ tiết của 
Ban Dân tộe, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan theo chức năng và phạm vi quản
lý*

3, Chủ đầu tư, đơn vị thực hiện xây đựng Ké hoạch, tổ chức giám sát, đánh 
giá, cập nhật số liệu và báo cáo các dự án, hoạt động cụ thê theo quy định tại 
Thông tư sổ 01/2022/TT-UBDT và hướng dẫn chi tiết cùa cơ quan quân lý cấp 
trên tneo chức năng và phạm vi quản lý.

4, Đề nghị ủ y  ban Mặt trận Tổ quổc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên 
triển khai Ke hoạch này trong hệ thống tổ chức, đơn vị; tổ chức kiểm tra, giám sát 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo dối giám sảt việc triển khai thực hiện 
Kế hoạch này.
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Trên đây là Kể hoạch kiểm tra, giám sát, đárih giá thực hiện Chưcmg trình 
mục tiêu quốc gia phát triển kinh té - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai 
đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên 
Giang. Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, phát sinh vượt thẩm 
quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo ủ y  ban nhân dân tính (thông qua Ban 
Dân tộc tỉnh) đề chỉ đạo, xử lý kịp thởù/rUỊN^
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- ủy  Ban Dân tộc, Vụ Địa phương III;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tinh;
- UBMTTQ Việt Nam tinh;
- Các Ban thuộc Tinh ủy;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH;
- CT và các PCT, ƯBND tinh;
- Cảc Ban HĐND tinh;
* Các sở, ban, ngành, đoản thể cấp tinh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT, ddqnhut.

KT. CHỦ TỊCH

Nguyễn Lưu Trung

Người ký: ủ y  ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang
Email: ubnd@kiengiang.gov.vn
Ca quan: Tinh Kiên Giăng
Thài (TÍan lcv- 7,n 0R,7ttĩ.7! 09:24-41 +07-1 lí)

mailto:ubnd@kiengiang.gov.vn
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THÀNH PHÓ
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^^Stri^e hoạch và Đầu tư;

4. Sở Tài chính;
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
6. Sở Lao động, Thưong binh và Xã hội;
7. Sở Giáo dục và Đào tạo;
8. Sở Y tế;
9. Sở Văn hóa và Thể thao;
10. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh;
11. Hội Nông dân Việt Nam tỉnh;
12. Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
13. Sở Thông tin và Truyền thông;
14. Sở Công Thương;
15. Sở Tài nguyên & Môi trường;
16. Sở Khoa học và Công nghệ;
17. Ngân hành Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh;
18. ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
19. ủ y  ban nhân dân huyện Châu Thành;
20. ủ y  ban nhân dân huyện Gò Quao;
21. ủ y  ban nhân dân thành phố Rạch Giá;
22. ủ y  ban nhân dân huyện Hòn Đất;
23. ủ y  ban nhân dân huyện Giồng Riềng;
24. ủ y  ban nhân dân huyện An Biên;
25. ủ y  ban nhân dân huyện u  Minh Thượng;
26. ủ y  ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận;
27. ủ y  ban nhân dân huyện Kiên Lương;
28. Uy ban nhân dân huyện Giang Thành;
29. ủ y  ban nhân dân thành phố Hà Tiên.
30. Ban Dân vận Tỉnh ủy.





SÁCH SAO CHUYỂN CÁC XÃ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SÓ

sô 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tương Chính phủ)

ỉ p f ° MV TỌC j rJ"ên huyện, xã Thuôc khu vưc •  • Ghi chú
2 3 4

J  % t # ¥ f f N  CHÂU THÀNH
1 Xã Mong Thọ B I
2 Xã Thạnh Lộc I
3 Xã Giục Tượng I
4 Thị trấn Minh Lương I
5 Xã Vĩnh Hòa Hiệp I
6 Xã Vĩnh Hòa Phú I
7 Xã Bình An I
8 Xã Minh Hòa I
II HUYỆN GÒ QUAO
1 Xã Định An I
2 Xã Định Hòa I
3 Xã Thủy Liễu I
4 Xã Thói Quản I
5 Xã Vĩnh Phước B I
6 Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam I

III THÀNH PHỐ RACH GIÁ •

1 Xã Phi Thông I
2 Phường Vĩnh Lợi I
3 Phường Vĩnh Thanh Vân I
4 Phường Vĩnh Hiệp I

IV HUYÊN HÒN ĐẤT •

1 Xã Bình Giang III
2 Xã Bình Sơn I
3 Thị trấn Sóc Sơn I
4 Xã Lình Huỳnh I
5 Xã Sơn Kiên I
6 Xã Sơn Bình I
V HUYỆN GIÔNG RIÈNG
1 Xã Ngọc Chúc I
2 Xã Ngọc Hòa I
3 Xã Thạnh Hưng I
4 Xã Bàn Tân Định I
5 Xã Bàn Thạch I
6 Xã Vĩnh Thạnh I
7 Xã Vĩnh Phú I
8 Xã Long Thạnh I

VI HUYÊN AN BIÊN •

1 Thị trấn Thứ Ba I



2 Xã Nam Thái I
VII HUYÊN u  MINH THƯƠNG • •

1 Xã Thạnh Yên A I
2 Xã Thạnh Yên I
3 Xã Hòa Chánh I •
4 Xã An Minh Bắc II
5 Xã Minh Thuận I

VIII HUYÊN VĨNH THUẢN • •
1 Xã Vĩnh Bình Bắc I
2 Xã Phong Đông I

IX HUYÊN KIÊN LƯƠNG •
1 Xã Dương Hòa I
2 Xã Bình An I
3 Xã Bình Trị I
X HUYỆN GIANG THÀNH
1 Xã Phú Mỹ I
2 Xã Phú Lợi III
3 Xã Tân Khánh Hòa I

XI THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
1 Phường Mỳ Đức I
2 Phường Pháo Đài I

Tổng cộng 49 xã
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