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Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định về kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 
nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Ngày 27 tháng 3 
năm 2018,  Đoàn kiểm tra số 4 của Ủy ban nhân dân huyện do đồng chí Lương 
Quốc Toản, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, mời tham gia đoàn 
kiểm tra có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế xã hội - HĐND huyện và các đồng chí 
đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng và Văn 
phòng HĐND và UBND  huyện đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Trung tâm 
Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.  

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông báo 
cáo Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà 
nước quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018, những thuận lợi, khó 
khăn và một số đề xuất, kiến nghị. Tại buổi làm việc lãnh đạo Trung tâm và các 
thành viên đoàn kiểm tra đã thảo luận bổ sung làm rõ thêm báo cáo và giải trình 
các đề xuất kiến nghị của Trung tâm. 

Căn cứ nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra tại buổi làm việc; đối chiếu 
với các văn bản, tài liệu liên quan, đồng chí Lương Quốc Toản, Phó chủ tịch 
UBND huyện kết luận như sau: 

I. Đánh giá công tác chuẩn bị báo cáo và các nội dung liên quan: 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đã có sự chuẩn bị nghiêm 
túc về báo cáo, các văn bản, tài liệu liên quan và bố trí thành phần phối hợp làm 
việc với đoàn kiểm tra. 

II. Kết luận qua kiểm tra và những đề xuất, kiến nghị 

1. Ưu điểm: 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp huyện và kết quả đạt được 
trong năm 2017. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đã tiến hành 
xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo như: Chương 
trình công tác năm 2018; Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân 
sách NN năm 2018... 
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         Công khai dân chủ kinh phí hoạt động và các chế độ liên quan đến cán bộ 
công chức, viên chức trong đơn vị, tổ chức ký cam kết thi đua. Trong quý I năm 
2018, Trung tâm đã chỉ đạo và thực hiện được một số kết quả, cụ thể:  

- Công tác thông tin tuyên truyền: Đơn vị đã tập trung tuyên truyền các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị 
- Nghị quyết của tỉnh và huyện đến địa bàn dân cư trong huyện. Đẩy mạnh tuyên 
truyền kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã 
hội, công tác thu thuế năm 2018, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền toàn dân thực 
hiện tốt Nghị định số 36/2009/NĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản 
lý và sử dụng pháo, tuyên truyền cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông 
trong tết Dương lịch, tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018, Tuyên 
truyền lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ra quân lao động 
đầu xuân, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Phối hợp 
với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền lồng ghép, nội dung đa dạng, phong 
phú, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng 
– an ninh trên địa bàn huyện. 

- Công tác phóng viên, biên tập: Sản xuất và phát sóng trên 37 chương 
trình Thời sự địa phương trên hệ thống loa truyền thanh của huyện với nội dung 
chủ yếu tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, tập 
trung tuyên truyền các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên Đán: Các hoạt 
động thăm hỏi của lãnh đạo huyện, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo 
an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thôn, các hoạt động mừng Đảng, 
Mừng xuân. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất được 03 
chuyên mục “Trang truyền hình cơ sở” phát trên sóng của Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. Thường xuyên cộng tác với các Đài, Báo của Trung 
ương và của tỉnh phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội 
của huyện. 

- Công tác Kỹ thuật: các Đài trạm đã thực hiện tốt việc tiếp sóng và phát 
sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, 
Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh được trên 15.000 giờ phục vụ nhu cầu 
tiếp nhận thông tin của đồng bào nhân dân các dân tộc trong huyện. Thường 
xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống loa truyền thanh thanh không dây 
ở cơ sở đảm bảo công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, thông tin 
được kịp thời. 

- Tuyên truyền cổ động trực quan: thực hiện tuyên truyền cổ động trực 
quan, treo cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu nội dung: chào mừng 88 ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2018), phòng chống tệ nạn xã hội, 
Tuyên truyền phòng chống buôn bán và vận chuyển các loại pháo, Vệ sinh an 
toàn thực phẩm, phòng bệnh cho gia súc gia cầm, Dân số KHHGĐ, An toàn giao 
thông…  

- Công tác văn hoá, văn nghệ: Tham dự  Lễ hội hoa đào năm 2018 tại tỉnh 
Lạng Sơn; công diễn thành công chương trình Văn nghệ “Xuân quê hương” 
năm 2018  tại Sân vận động trung tâm huyện; Hỗ trợ xã Đại Đồng tổ chức thành 
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công Khai mạc Lễ hội Xuân xứ Lạng gắn với Lễ hội Lồng Thồng, Bủng Kham 
năm 2018; Lễ hội Hội xuân xã Quốc Khánh; Lễ giao nhận quân năm 2018; Phối 
hợp với đồn biên phòng Pò Mã, Bình Nghi tổ chức thành công Ngày hội biên 
phòng toàn dân 03/3/2018 tại xã Đội Cấn và xã Tân Minh. Tiếp tục củng cố hoạt 
động của Câu lạc bộ bảo tồn dân ca Cẩu Pung.         

- Công tác Thư viện: Mở cửa hoạt động thường xuyên đảm bảo phục vụ 
tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của độc giả trên địa bàn huyện.  

- Hoạt động thể dục, thể thao: Tổ chức thành công các hoạt động Thể dục, 
thể thao mừng Đảng, mừng xuân năm 2018 và Đại hội Thể dục thể thao huyện 
Tràng Định lần thứ VIII. Tham mưu cho UBND huyện, phối hợp với UBND xã 
Quốc Việt thành lập đoàn vận động viên tham gia lễ hội đua bè mảng tại thành 
phố Lạng Sơn. 

- Tình hình triển khai, thực hiện dự toán ngân sách: Có sự chủ động trong 
quản lý và chi tiêu tài chính, sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, tiết 
kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm soát của cơ quan tài chính và các cơ quan chức 
năng theo quy định. 

2. Hạn chế: 

- Đơn vị mới được sáp nhập từ 02 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Văn hóa 
– Thể thao và Đài Truyền thanh – Truyền hình từ tháng 01 năm 2018, tại thời 
điểm kiểm tra, một số văn bản chỉ đạo của Trung tâm chưa kịp thời rà soát điều 
chỉnh phù hợp với thực tế sau khi sáp nhập. 

- Công tác Tài chính – Kế toán: Đơn vị chưa trình được chứng từ thu, chi 
năm 2017, việc giao thu thuế GTGT chưa đúng quy định (giao thấp hơn năm 
2017); Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị chưa nhất thể hóa từ 02 đơn vị sáp 
nhập. Việc triển khai thủ tục đấu thầu mua sắm trang âm còn chậm, lúng túng. 

- Chưa chủ động trong công tác tham mưu UBND huyện thực hiện tuyên 
truyền cổ động trực quan, số lượng các pa nô, áp phích khổ lớn tại các điểm 
trung tâm, trên các tuyến đường số lượng còn hạn chế. 

3. Nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới: 

Qua kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán 
ngân sách Nhà nước năm 2018, kết quả hoạt động quý I đối với Trung tâm 
VHTT và Truyền thông, UBND huyện có một số ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Yêu cầu Trung tâm tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung các nội dung các thành 
viên Đoàn kiểm tra đã góp ý trực tiếp để hoàn chỉnh báo cáo, các văn bản liên quan. 

- Chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Cấp ủy, chính quyền địa 
phương, chỉ đạo, điều hành  hoàn thành nhiệm vụ chính trị giao; Đẩy mạnh việc 
tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến 
đông đảo quần chúng nhân dân; Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ của địa phương, 
tuyên truyền phản ánh kịp thời các hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
xây dựng Đảng, chính quyền, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh.  
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- Tăng cường công tác quản lý và chi tiêu tài chính, chủ động sử dụng 
kinh phí được giao đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, chấp hành công tác 
kiểm soát của cơ quan tài chính và các cơ quan chức năng theo quy định. Quản 
lý chặt chẽ ngân quỹ, tăng cường công tác kế toán, công tác thu, chi ngân sách đảm 
bảo đúng quy định. 

 - Tăng cường quản lý máy móc, thiết bị hiện có nhằm nâng cao năng lực 
tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng 
nói Việt Nam và Đài Phát thanh- Truyền hình Lạng Sơn; Quản lý và phát huy 
tối đa hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác luyện tập thể dục thể thao, chú 
trọng công tác phát hiện và đào tạo vận động viên năng khiếu địa phương. 

-  Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, 
thể dục thể thao, vui chơi giải trí, các lễ hội truyền thống đảm bảo vui tươi, lành 
mạnh, tiết kiệm, an toàn. Phối hợp và tham gia đầy đủ các hoạt động văn hoá văn 
nghệ, thể dục thể thao do tỉnh tổ chức. Tổ chức, triển khai thực hiện tốt Đại hội 
thể dục, thể thao lần thứ VIII năm 2018. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 02 tháng 02 
năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế 
hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, kết quả hoạt động quý I tại 
Trung tâm VHTT và Truyền thông. Yêu cầu Trung tâm cần tiếp tục phát huy 
những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trên để phấn đấu 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra./. 
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