
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 
Số: 25/TB-UBND 

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

 
Tràng Định, ngày 02 tháng 4 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện  

nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 
 đối với xã Đại Đồng, huyện Tràng Định  

 
 

 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 16 tháng 3 năm 2018, Đoàn kiểm tra số 01 của UBND huyện đã tiến 
hành kiểm tra trực tiếp tại UBND xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tham dự cuộc 
kiểm tra có lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng 
Nông nghiệp & PTNT, phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Văn phòng 
HĐND-UBND huyện và mời tham dự cùng đoàn kiểm tra đồng chí Hoàng Anh 
Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện. 

 Sau khi nghe UBND xã Đại Đồng báo cáo tình hình triển khai thực hiện 
nhiệm vụ, kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2018 và những ý kiến đóng góp 
của các thành viên tham dự làm việc, đồng chí Hướng Thị Thêm - Phó Chủ tịch 
UBND huyện - Trưởng Đoàn kiểm tra, kết luận như sau: 

1. UBND xã đã chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, phòng họp và triệu tập 
các thành phần dự họp, đúng, đủ theo yêu cầu. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực 
hiện và cụ thể hóa các văn bản của cấp trên, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2018 trên địa bàn xã cơ bản đúng yêu cầu, phù hợp thực tế của xã; ban hành 
đầy đủ các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm; một số nhiệm 
vụ cụ thể đã được UBND xã chỉ đạo thực hiện như: tình hình phát triển kinh tế - 
xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tổ chức ra 
quân đầu xuân làm thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi 
trường, trồng cây đầu xuân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các hoạt 
động trong dịp Tết Nguyên đán; chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, lành mạnh; phối hợp tổ chức 
thành công Lễ hội Lồng thồng Bủng Kham, qua đó đã thu hút đông đảo du 
khách thập phương đến dự Hội.  

 2. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn có một số hạn chế như sau: 
tại Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2018, nguồn  dự 
toán tăng thu 5% so với dự toán huyện giao, phân bổ nhiệm vụ chi chưa đúng 
quy định (chưa bổ trí dành 50% tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương); 
Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2018 viện dẫn sai văn bản của Bộ Tài 
chính (trích dẫn Thông tư đã hết hiệu lực); tình hình công dân xuất cảnh trái 
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phép sang Trung Quốc làm thuê; công tác quản lý đất đai trên địa bàn chưa được 
quan tâm đúng mức, vẫn xảy ra tình trạng một số hộ dân tự ý chuyển mục đích 
sử dụng đất nông nghiệp; cấp ủy, chính quyền chưa xác định được nhiệm vụ 
trọng tâm, đột phá trong năm 2018 để chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm; 
phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong quý 2/2018 còn chung chung, thiếu cụ thể. 

3. Yêu cầu UBND xã chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:  

- Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết,… chính sách xã hội tới cán bộ 
và đông đảo quần chúng nhân dân thông qua các hoạt động cộng đồng, sinh hoạt 
chi bộ, chi hội,…. công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông, việc triển khai 
thực hiện sáp nhập thôn bản dưới 50 hộ, khối phố dưới 100 hộ; việc tổ chức 
thành lập hợp tác xã,… 

- Khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội được huyện giao từ đầu năm; ban hành đầy đủ các quyết định, kế 
hoạch,…như: Quyết định thành lập tổ công tác rà soát các hộ gia đình vi phạm 
hành lang an toàn giao thông, kế hoạch xử lý giải quyết tình trạng vi phạm hành 
lang đường bộ; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ chuyên môn 
phụ trách thực hiện các chỉ tiêu, nội dung cụ thể.   

- Tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây 
trồng, vật nuôi, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó quan tâm đặc 
biệt đối với công tác phòng chống dịch bệnh. Quản lý chặt chẽ giống cây trồng, 
vật nuôi, đảm bảo vật tư nông nghiệp; thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp trên địa bàn; tổ chức và tuyên truyền đến nhân dân đẩy mạnh sản xuất 
nông sản sạch, an toàn theo mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; thực hiện tốt 
công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại và 
thực hiện tốt quy chế tiếp công dân. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc 
phòng tại địa phương.  

 - Lựa chọn lĩnh vực tạo nguồn lực, tăng thu nhập, phát triển kinh tế - xã 
hội, góp phần giảm nghèo bền vững,... cho nhân dân trên địa bàn xã. 

 - Lĩnh vực quản lý đất đai: Cần thường xuyên quan tâm, nắm bắt kịp thời 
những trường hợp vi phạm về việc lấn chiếm sử dụng đất, đất công, đất thuộc 
phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ, tự ý chuyển mục đích sử dụng 
đất,…. để kịp thời xử lý đảm bảo thời gian quy định; kịp thời báo cáo UBND 
huyện những trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết. Rà soát số liệu các hộ 
gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đề nghị chỉnh 
sửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai, kịp thời báo cáo UBND 
huyện và đơn vị chuyên môn liên quan đển có ý kiến với chủ đầu tư dự án,…  

- Lĩnh vực giao thông nông thôn: Rà soát lại những đoạn đường giao 
thông nông thôn ngõ, xóm chưa được bê tông hóa; có kế hoạch, lộ trình thực 
hiện phát triển giao thông nông thôn, đồng thời gửi hồ sơ về phòng Kinh tế - Hạ 
tầng huyện để kịp thời phân bổ xi măng, thực hiện; mời phòng chuyên môn của 
huyện ( Kinh tế - Hạ tầng) tham gia nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử 
dụng. 



 3 

- Thu, chi ngân sách: Rà soát đầy đủ các nguồn thu ngân sách, đảm bảo 
thu đúng, thu đủ, khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; xác 
định rõ những nguồn thu mang tính dịch vụ và những nguồn thu ngân sách Nhà 
nước, tránh tình trạng thu sai, thu thừa,… Tuyên truyền vận động và thực hiện 
nghiêm túc việc thu các loại quỹ như: quỹ phòng chống thiên tai, quỹ quốc 
phòng – an ninh,…. đảm bảo mức thu và việc thu đúng đối tương. Thực hiện 
công khai việc chi ngân sách và chi các loại quý đảm bảo đúng quy định, rõ 
ràng, minh bạch, thường xuyên kiểm quỹ tiền mặt của cơ quan, đơn vị; đồng 
thời gửi báo cáo kết quả thực hiện về phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để tổng 
hợp báo cáo. Từ năm 2017 thực hiện gửi báo cáo quyết ngân sách cấp xã đến 
Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra và gửi cơ quan 
phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trước ngày 31/3 sau khi năm ngân sách kết 
thúc (theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND, ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn). 

- Lĩnh vực y tế: Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; rà 
soát những trường hợp chưa được cấp thẻ, cấp sai, và chuyển đổi mã thẻ để đảm 
bảo quyền lợi cho người dùng. 

- Các chính sách xã hội - dân tộc: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
động người dân thực hiện nghiêm túc thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua 
biên giới của tỉnh Lạng Sơn và Thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc; 
qua đó giảm thiểu tình trạng người dân vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm 
thuê. Đề nghị phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc hướng dẫn và 
cung cấp những danh mục văn bản liên quan đến chế độ, chính sách mà xã được 
hưởng, qua đó xã có căn cứ đển triển khai thực hiện. 

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 
2018. Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu đơn vị với nhân dân; cập nhật 
thường xuyên những văn bản mới có hiệu lực,…  

- Đối với kiến nghị của UBND xã về việc phân bổ xi măng: Hiện đã có 
quyết định phân bổ cho xã Đại Đồng và các xã trên địa bàn huyện để thực hiện 
bê tông hóa đường giao thông nông thôn. 

 Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 
nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 đối với UBND xã 
Đại Đồng./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Thành viên UBND huyện;  
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hải 
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