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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  

 
   

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 22 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 Phòng, ban; Ban Pháp chế - 
HĐND huyện, 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 Kháng Chiến.  

Sau khi lãnh đạo UBND xã Kháng Chiến thông qua 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 phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Phó 
chủ tịch UBND huyện, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận như sau: 

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

UBND xã Kháng Chiến đã bố trí chỗ cho Đoàn làm việc và chuẩn bị báo 
cáo theo đề cương yêu cầu, các văn bản, tài liệu liên quan để minh chứng, bố trí 
đầy đủ thành phần 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 ban hành quy chế chi 
tiêu nội bộ, quyết định công bố công khai ngân sách dự toán 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 công tác năm, Kế 
hoạch sản xuất vụ đông xuân 2017-2018, kế hoạch ra quân đầu xuân làm thủy 
lợi, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “tết trồng cây đời đời nhớ ơn 
Bác Hồ”, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 
2018; Kế hoạch cải cách hành chính; công tác tuyên truyền lẫn chiếm hành lang 
an toàn giao thông đường bộ…. 

- Trong quý I, UBND xã 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; Về trồng trọt tổng diện tích là 49,2ha; trong đó ngô 35,6 ha, 
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thạch đen 3,1 ha, rau đậu các loại 8,5 ha, sắn 02 ha; về chăn nuôi Đàn trâu hiện 
có 305 con, Bò 17 con, dê 30 con, lợn 2.200 con, gia cầm 20.000con; về trồng 
rừng trồng được 01 ha cây ăn quả, 08 ha cây lấy gỗ.  

- 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. Sửa đường giao thông 
được 785 công lao động, phát quang đường nội thôn và nội đồng chiều dài 
15,5km với 55m3, mở đường giao thông được 500m với 1500m3 đường liên 
thôn, giải cấp phối được được 01km với 93m3 cát sỏi; Phát quang được 4,8km 
mương thủy lợi,nạo vét được 17m3  bùn đất. Nhân dân Thôn Nà Kéo đóng góp 
được 25.600.000đ để mở rộng mặt đường liên thôn và nội thôn. 

- 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, chưa thể sự quyết tâm 
thực, có nội dung còn đánh giá chung chung, thực hiện một số chỉ tiêu còn đạt 
thấp. 

- Cơ chế điều hành, giải pháp thực hiện của UBND xã còn chung chung, 
chưa bám sát để chỉ đạo điều hành phù hợp với thực tế, đặc thù của địa phương. 
Chương trình xây dựng Nông thôn mới nội dung thực hiện còn chung chung,  
chưa có sự phân công các thành viên phụ trách từng tiêu chí, thôn bản để triển 
khai tổ chức thực hiện 

- Công tác quản lý an toàn HLĐB, quản lý xây dựng trên địa bàn chưa 
được quyết liệt, còn có tình trạng người dân xây dựng vi phạm hành lang ATGT 
đường bộ, xây dựng nhà trái phép. 

3. Nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới: 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, phục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 
2018, yêu cầu UBND xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

- 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 
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 quản lý tài chính, thu, chi và các chính sách an 
sinh xã hội. 

- Quan tâm phát triển sản xuất để nâng cao năng xuất, lựa chọn mô hình 
sản xuất phù hợp; xem xét đánh giá hiệu quả của việc trồng cây Kim Tiền thảo 
để có cơ sở  xem xét mở rộng. 
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- Tăng cường  quản lý Cây giống, phân bón và vệ sinh tiêu độc khử trùng 
môi trường trong chăn nuôi. 

- Làm tốt công tác quản lý hành lang đường bộ, tăng cường công tác quản 
lý đất đai không để tình trạng sử dụng đất sai mục đích, san ủi đất, làm nhà trái 
phép. 

- Thực hiện tốt các chính sách dân tộc; hỗ trợ cho nhân dân những nội 
hiệu quả, bền vững phù hợp với địa phương. 

- Về Nông thôn mới: 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. 

- Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với UBND xã kiểm tra 
việc sử dụng đất của doanh nghiệp tư nhân Hòa Lợi. 

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 Kháng Chiến. Yêu cầu 
UBND 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 đề ra./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ; 
- Thường trực  HĐND huyện; 
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, PCVP HĐND-UBND huyện; 
- Các phòng ban chuyên môn; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu VT. 
 

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