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Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ,  
kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018  

 
   

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 21 tháng 3 năm 
2018,  Đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban nhân dân huyện do đồng chí Đỗ Đức 
Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, mời tham gia đoàn kiểm tra 
có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND huyện và các đồng chí đại diện lãnh 
đạo các phòng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính – Kế hoạch, 
Kinh tế và Hạ tầng, Lao động, Thương binh, xã hội – Dân tộc và Văn phòng 
HĐND và UBND đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại UBND xã Trung Thành.  

Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Trung Thành báo cáo tình hình triển 
khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kết quả thực hiện nhiệm vụ 
quý I năm 2018, những thuận lợi, khó khăn và một số đề xuất, kiến nghị; Ý kiến 
tham gia của các thành viên dự họp. Đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Phó chủ tịch 
UBND huyện kết luận như sau: 

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

UBND xã Trung Thành đã có sự chuẩn bị báo cáo, các văn bản 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: 

UBND xã đã ban hành các quyết định như: Quyết định giao chỉ tiêu kế 
hoạch và dự toán ngân sách NN năm 2018; Quyết định về những giải pháp 
chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
ngân sách năm 2018, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới năm 2018; Kế hoạch cải cách hành chính; sáp nhập thôn bản… 

Đã tổ chức họp và phân công cán bộ phụ trách các thôn, bản thực hiện các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã 
hội; Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, công tác khuyến nông, 
khuyến lâm, cung ứng vật tư nông nghiệp đảm bảo kịp thời vụ. Tổ chức triển 
khai thực hiện ra quân đầu xuân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi trên 
địa bàn xã. 

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh tiêu độc, khử 
trùng do đó không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. 
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Công tác đảm bảo an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa, thể thao được 
duy trì và thực hiện tốt; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn 
định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. 

2. Hạn chế: 

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và ngân sách 
Nhà nước năm 2018 của UBND xã nội dung chưa đầy đủ, sơ sài không theo đề 
cương hướng dẫn; diện tích một số cây trồng đạt thấp, như Thạch đen: 
6,7ha/22ha đạt 30,45%; Ngô: 6,6ha/19ha đạt 31,57%; Sắn: 0,5ha/5ha đạt 10%; 
rau, đậu các loại: 03 ha/7ha, đạt 42,8% so với kế hoạch. 

- Cơ chế điều hành, giải pháp thực hiện của UBND xã chưa cụ thể với 
từng lĩnh vực, chưa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.  

- Chương trình công tác năm 2018 còn thiếu một số nội dung như Kế 
hoạch giảm nghèo bền vững, Kế hoạch xây dựng NTM, Kế hoạch tuyên truyền 
công tác sáp nhập thôn, bản... 

- Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân chưa quyết liệt, sâu 
sát, còn có vụ việc tranh chấp tập thể về đất rừng. 

4. 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 đối với UBND xã Trung Thành, UBND huyện 
có một số ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Tiếp tục tăng cường tập trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp đảm bảo 
kịp thời vụ; chỉ đạo nhân dân phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu diện tích gieo trồng 
cây ngắn ngày; chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động về phát triển kinh tế - xã hội, 
Quốc phòng – An ninh trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác phòng 
chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh bùng phát. Tiếp 
tục quản lý tốt công tác bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ đất đai, đặc biệt là 
các khu vực trồng rừng, khu vực các hộ liên doanh, liên kết với các cá nhân, tổ 
chức đến trồng rừng, kinh doanh trên địa bàn; kịp thời nắm bắt thông tin, kiên 
quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; quan tâm, quản 
lý chặt chẽ ngân quỹ, chỉ đạo thực hiện công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng 
quy định. 

- Tăng cường công tác quản lý cơ sở vật chất khu chợ Đông Pinh, có cơ chế 
khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia quản lý hoạt động tại khu chợ, tránh 
trường hợp để lãng phí cơ sở vật chất chợ. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình BTXM giao thông 
nông thôn và thủy lợi, đảm bảo thực hiện đúng hồ sơ đăng ký và đảm bảo theo tiêu 
chuẩn quy định. 

- 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. 
Quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; công tác tuyên truyền sáp 
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nhập thôn bản theo lộ trình kế hoạch, công tác quản lý lao động tại địa phương và 
tình hình lao động xuất khẩu sang Trung Quốc làm thuê theo quy định của Nhà 
nước. Tăng cường công tác tuyên truyền và giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp 
đất rừng và đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức. 

- Khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch giảm nghèo bền vững và 
tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo lộ trình, có giải pháp phù hợp 
với khả năng của địa phương. Việc xây dựng Kế hoạch NTM cần chi tiết cụ thể, 
trên cơ sở rà soát, đánh giá cụ thể từng tiêu chí, đăng ký tiêu chí phấn đấu về 
đích trong năm 2018 và giai đoạn đến năm 2020 phải phù hợp với điều kiện thực 
tế của địa phương. Quan tâm ưu tiên thực hiện đối với các tiêu chí không cần 
nguồn lực đầu tư của Nhà nước; phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí cụ thể 
trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018 tại  xã Trung Thành. Yêu cầu 
Uỷ ban nhân dân xã cần tiếp tục phát huy những mặt mạnh, khắc phục những 
hạn chế để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 
đã đề ra./. 
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