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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 UBND xã Tân Yên 

 
   

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: 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  huyện đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại UBND xã Tân Yên.  

Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Tân Yên 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. Tại buổi làm 
việc lãnh đạo, cán bộ, công chức xã 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 UBND xã. 

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: 

UBND xã Tân Yên đã có sự chuẩn bị nghiêm túc về báo cáo, các văn bản, 
tài liệu liên quan và bố trí đầy đủ 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. UBND xã Tân Yên 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; 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, Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2017-2018, Kế hoạch ra 
quân đầu năm 2018... Công tác tuyên truyền và kiểm soát lao động qua biên 
giới được xã quan tâm triển khai thực hiện. 
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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 vụ Đông xuân 2017 - 2018, cung ứng 
vật tư nông nghiệp đảm bảo kịp thời vụ. Trong quý I, UBND xã đã chỉ đạo và 
thực hiện được một số kết quả, cụ thể: Diện tích trồng cây quế được 6,5ha; Đàn 
gia súc, gia cầm trên địa bàn được quan tâm, phát triển, cụ thể: đàn Trâu là 
191/324 con đạt 58,9%, Lợn: 203/250 con đạt 81,2%, Gia cầm: 2.577/3.000 con 
đạt 85,9% so với kế hoạch. 

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc ra quân đầu xuân làm đường 
giao thông nông thôn, thủy lợi trên địa bàn xã, huy động được trên 700 công. 

UBND xã đã 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. 

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa, giáo dục, các 
phong trào thể dục 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: 

- Nội dung báo cáo chưa đầy đủ, thiếu số liệu chi tiết về một số chỉ tiêu 
giao, như diện tích trồng ngô, khoai, sắn, rong riềng, đánh giá việc duy trì chuẩn 
quốc gia về y tế của xã là chưa chính xác. Công tác chỉ đạo sản xuất vụ Xuân đã 
được UBND xã Tân Yên quan tâm chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên, việc phát triển 
chăn nuôi còn đạt thấp, như đàn Bò: 10/52 con đạt 19,2%; diện tích cày ải 
10ha/26ha đạt 38,5%, Thạch đen: 5,2ha/40ha đạt 13%; cây ăn quả: 300 cây,  
diện tích rau, đậu các loại chưa được quan tâm phát triển. 

- Việc tổ chức, thành lập HTX trên địa bàn xã chưa được quan tâm, triển 
khai thực hiện; công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia góp công sức 
làm đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi của xã còn nhiều hạn chế. 

- Việc giao chỉ tiêu đối với chỉ tiêu giảm nghèo UBND xã thực hiện chưa 
đảm bảo theo chỉ tiêu giao của huyện. 

- Công tác tài chính, ngân sách: UBND xã chưa giao tăng chi 5% tương 
ứng; một số văn bản về công tác tài chính viện dẫn văn bản đã hết hiệu lực. 

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 đối với UBND xã Tân Yên, UBND huyện có 
một số ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Yêu cầu UBND xã 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. 

- Tiếp tục tăng cường tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp đảm 
bảo kịp thời vụ; chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động về phát triển kinh tế - xã hội, 
Quốc phòng – An ninh trên địa bàn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt đối với các 
chỉ tiêu huyện giao năm 2018. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức 
năng làm tốt công tác phòng chống buôn lậu qua địa bàn. Tiếp tục quan tâm thực 
hiện công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 
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cầm, không để dịch bệnh bùng phát; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng 
và trồng rừng; thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc, đảm bảo các 
nguồn vốn đầu tư trên địa bàn đều được triển khai thực hiện và đến đúng đối tượng, 
đúng mục đích. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 
các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tuyên truyền công tác sáp nhập 
thôn bản… 

- Nâng cao năng lực quản lý, giám sát cộng đồng đối với các công trình thi 
công trên địa bàn xã.  

- Quản lý chặt chẽ ngân quỹ, tăng cường công tác kế toán, công tác thu, chi 
ngân sách đảm bảo đúng 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, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức. 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đối với công tác giảm nghèo 
bền vững; có giải pháp cụ thể, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nghèo huyện giao. 
Việc xây dựng Kế hoạch NTM cần chi tiết, cụ thể và đảm bảo thực hiện tất cả 
19 tiêu chí, có lộ trình phấn đấu cụ thể theo từng năm và giai đoạn phù hợp với 
điều kiện thực tế của địa phương, ưu tiên thực hiện đối với các tiêu chí không 
cần nguồn lực đầu tư của Nhà nước. Vận động nhân dân tích cực tham gia thực 
hiện các chương trình BTXM giao thông nông thôn và thủy lợi với phương châm 
“Nhà nước và nhân dân cùng làm”.  

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 Tân Yên. Yêu cầu Uỷ 
ban nhân dân xã 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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