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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 2019 UBND xã Quốc Khánh
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 23 tháng 01 năm 2019 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 2019. Ngày 05/3/2019, Đoàn
kiểm tra số 02, do ng ch Hướng Thị Thêm, h hủ tịch UBND huyện àm
trư ng oàn tiến hành kiểm tra trực tiếp tại UBND
Quốc Khánh. Mời tham
gia oàn kiểm tra g m các ng ch ại diện nh ạo các phòng: Nông nghiệp và
phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng và Văn phòng
HĐND - UBND huyện.
Đoàn kiểm tra nghe nh ạo UBND Quốc Khánh báo cáo tình hình
triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2019, thực hiện nhiệm vụ quý
I năm 2019. Tại buổi àm việc nh ạo, cán bộ, công chức và các thành viên
oàn kiểm tra
thảo uận bổ sung àm rõ thêm báo cáo, tháo gỡ kh khăn và
giải trình các ề uất kiến nghị của UBND .
ăn cứ nhận ét, ánh giá của Trư ng oàn kiểm tra tại buổi àm việc; ối
chiếu với các văn bản, tài iệu iên quan, Đ ng ch Hướng Thị Thêm, h hủ
tịch UBND huyện, kết uận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: UBND xã Quốc Khánh
c
sự chuẩn bị báo cáo, các văn bản iên quan và bố tr ầy ủ thành phần phối hợp
àm việc với oàn kiểm tra.
II. KẾT LUẬN QUA KIỂM TRA VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Ưu điểm:
UBND xã
ban hành các quyết ịnh như: Quyết ịnh giao chỉ tiêu kế
hoạch và dự toán ngân sách NN năm 2019; Quyết ịnh về những giải pháp chủ
yếu chỉ ạo, iều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế hội và ngân
sách năm 2019, quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch thực hiện công tác phòng
chống tham nhũng, cải cách hành ch nh, thực hiện kỷ uật kỷ cương hành ch nh
và công tác tiếp công dân,…
Đ tổ chức họp các ban, ngành và phân công phụ trách các thôn, bản thực
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế hội, ảm bảo an ninh ch nh trị - trật tự
an toàn
hội; Tập trung chỉ ạo phát triển sản uất nông nghiệp, công tác
khuyến nông, khuyến âm; hỉ ạo các thôn chuyển ổi cơ cấu cây tr ng, vật
nuôi, phát triển àn gia súc, gia cầm,…cung ứng vật tư nông nghiệp ảm bảo
kịp thời vụ. Triển khai thực hiện bê tông i măng giao thông nông thôn. Triển

khai công tác phòng chống bệnh dịch tả ơn hâu phi. ông tác ảm bảo an sinh
x hội, các hoạt ộng văn h a, thể thao ược duy trì và thực hiện tốt; tình hình
an ninh biên giới, trật tự an toàn
hội trên ịa bàn ổn ịnh, không c vụ việc
phức tạp ảy ra.
2. Hạn chế:
- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và ngân sách
Nhà nước năm 2019 của UBND
chưa ầy ủ, một số số iệu iên quan ến
công tác nông nghiệp, nông thôn, công tác tr ng rừng còn chung chung, chưa cụ
thể và công tác phòng chống rét cho gia súc gia cầm chưa chưa ược quan tâm
úng mức,...
- ơ chế iều hành, giải pháp thực hiện của UBND
còn chung chung,
chưa bám sát ể chỉ ạo iều hành phù hợp với thực tế, ặc thù của ịa phương.
3. Nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới:
- Tiếp tục tăng cường tập trung chỉ ạo sản uất nông âm nghiệp ảm bảo
kịp thời vụ; chỉ ạo tốt các mặt về phát triển kinh tế hội, Quốc phòng - An
ninh trên ịa bàn. hối hợp với các ực ượng vũ trang ảm bảo công tác quản ý
ường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự, an ninh biên giới. Tăng cường
tuyên truyền, vận ộng nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ưa
các oại giống mới c năng suất cao, chất ượng tốt vào sản uất, quan tâm ến
công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tăng cường công tác quản ý ất ai, tài
nguyên rừng, tr ng rừng. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho àn
gia súc, gia cầm, thường uyên tuyên truyền và tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn
cho nhân dân công tác phòng ngừa bệnh dịch tả ợn hâu hi. Quản ý chặt chẽ
ngân quỹ, công tác thu, chi ngân sách ảm bảo úng quy ịnh.
- Quan tâm, khảo sát nhu cầu và ăng ký i măng thủy ợi kịp thời triển
khai ảm bảo tưới tiêu phục vụ công tác sản uất nông nghiệp của nhân dân.
- Tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt việc tránh vi
phạm hành ang an toàn giao thông ường bộ. Kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn
chặn tình hình các hộ dân ây dựng các công trình trái phép ảnh hư ng ến an
toàn hành lang ường bộ trên các tuyến ường trên ịa bàn xã.
- Quản ý chặt chẽ ội ngũ cán bộ, công chức, người ao ộng trong việc
chấp hành nghiêm chỉnh về kỷ uật, kỷ cương, giờ giấc, tác phong, nâng cao chất
ượng công việc; bố tr phòng tiếp dân, phân công nh ạo, công chức thực hiện
công tác tiếp dân nghiêm túc, quan tâm, giải quyết tốt ơn thư khiếu nại tố cáo
của công dân, tổ chức.
- Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch ây dựng NTM c hiệu quả,
phấn ấu ạt các tiêu chí ăng ký năm 2019.
4. Kiến nghị của UBND xã: Đề nghị UBND huyện căn cứ iều kiện thực
tế của từng ơn vị, phân bổ giao chỉ tiêu hằng năm ảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Trên ây à thông báo kết quả kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019 tại
Quốc Khánh. Yêu cầu
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Uỷ ban nhân dân cần tiếp tục phát huy những kết quả
ạt ược, khắc phục
những hạn chế ể phấn ấu thực hiện thắng ợi các mục tiêu kinh tế - hội năm
2019
ề ra./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- hủ tịch, Ph chủ tịch UBND huyện;
- hánh, V HĐND-UBND huyện;
- Các phòng ban chuyên môn;
- UBND các , thị trấn;
- ổng TTĐT huyện
- Lưu: Văn thư.

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

Nguyễn Văn Hải
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