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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

về kết quả kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Bắc Sơn 

 

Ngày 01/3/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Trưởng Đoàn kiểm tra số 03 đã tổ chức kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Bắc Sơn. 
Tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài 
nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Văn phòng Điều 
phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Cục Thuế, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng 
UBND tỉnh. Về phía huyện Băc Sơn có đồng chí Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn; lãnh đạo 
Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hưng Vũ, xã Nhất Tiến. 

Sau khi kiểm tra thực tế tại các xã Nhất Tiến và Hưng Vũ, nghe Chủ tịch 
UBND xã Nhất Tiến và Hưng Vũ báo cáo về tình hình xây dựng nông thôn mới; 
Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn báo cáo tình hình triển khai kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện; ý kiến của 
các thành phần tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm 
tra kết luận kết quả kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Bắc Sơn như sau: 

1. Đánh giá chung 

Năm 2018 huyện Bắc Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ về phát triển kinh tế 
xã hội và dự toán ngân sách được giao, là một trong những đơn vị thực hiện tốt  
công tác làm đường giao thông nông thôn. Năm 2019 UBND huyện đã triển khai 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo đúng 
nội dung, tiến độ theo quy định, trong đó có nhiều chỉ tiêu giao cao hơn UBND 
tỉnh giao thể hiện sự quyết tâm của UBND huyện trong việc triển khai thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; UBND huyện đã chủ động triển khai kế hoạch 
xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là xây dựng xã Hưng Vũ và xã Nhất Tiến (xã 
đặc biệt khó khăn) về đích năm 2019, xã Tân Lập (xã đặc biệt khó khăn) đạt thêm 
07 tiêu chí vào năm 2019 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 UBND huyện đã kịp thời ban hành Quyết định về những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của 
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huyện, phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ 
đạo triển khai thực hiện trong năm 2019. 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 02 
tháng đầu năm 2019 đạt kết quả tốt, có sự khởi sắc so với cùng kỳ năm 2018, tạo đà 
cho thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, cụ thể: Gieo trồng vụ 
Đông Xuân, làm đường xi măng nông thôn và các công trình thủy lợi, giải ngân vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo đúng kế hoạch; chủ động lồng ghép các 
nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất trong đó tập trung cho các xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, xã đặc biệt khó khăn, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2019; đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các nhiệm vụ, hoạt động trước, 
trong và sau tết Nguyên đán; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, thăm 
hỏi và chúc Tết các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, gia đình 
có công,... theo đúng chủ trương “mọi người, mọi nhà đều có Tết”; các hoạt động 
văn hóa - văn nghệ, lễ hội diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh; tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. UBND huyện đã chủ động triển 
khai công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy chính quyền theo đúng chỉ đạo của trung 
ương, của tỉnh.  

Tuy nhiên công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra 
của huyện chưa tốt, báo cáo không chi tiết và đủ nội dung theo yêu cầu. 

2. Về một số nhiệm vụ của huyện trong thời gian tới 

2.1. Huyện Bắc Sơn cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi 
các  nhóm nhiệm vụ mà huyện đã đề ra, trong đó trọng tâm cần thực hiện:  

- Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu phát triển 
kinh tế xã hội được giao. Tập trung chỉ đạo, bảo đảm cho các hoạt động sản xuất 
nông, lâm nghiệp trên địa bàn được thuận lợi; chú ý đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 
thời vụ vụ Đông Xuân năm 2019, chủ động phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh trên cây 
trồng, vật nuôi, dịch tả lợn châu phi; chú trọng công tác phòng chống thiên tai. 
Quan tâm công tác đầu tư, xây dựng các mô hình điểm, mô hình liên kết về sản xuất 
nông, lâm nghiệp để khai thác các lợi thế, thế mạnh, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phát 
triển sản xuất hàng hóa. 

- Căn cứ Kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và Kế 
hoạch triển khai năm 2019 của tỉnh, UBND huyện nghiên cứu kỹ nội dung, tổ 
chức xây dựng kế hoạch cụ thể (phân công rõ nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, đơn 
vị, từng thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới) trọng tâm là các xã: 
Hưng Vũ, Nhất Tiến và Tân Lập, đảm bảo trong năm 2019 hai xã Nhất Tiến và 
Hưng Vũ đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Tiếp tục tập trung triển khai kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 
2019 tới cơ sở, đảm bảo việc phân bổ, giao dự toán, chỉ tiêu kế hoạch sát với tình 
hình thực tế từng xã; quan tâm công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là thủ tục phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình MTQG năm 2019 để đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo theo đúng quy trình đầu tư xây dựng. 

- Tiếp tục tu sửa kênh mương, triển khai thực hiện tốt làm đường giao thông 
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nông thôn trên địa bàn các xã thuộc huyện 

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản (đất đai, rừng...)trên 
địa bàn huyện. Rà soát quỹ đất, tập trung nghiên cứu quy hoạch đất đai, các khu 
thị tứ tại các xã trên địa bàn huyên để thu hút nhà đầu tư và tạo quỹ đất có khả 
năng đấu giá góp phần tăng thu cho ngân sách. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo thu ngân sách 
nhà nước huyện rà soát kỹ các nguồn thu, có các giải pháp hiệu quả đảm bảo thu 
vượt chỉ tiêu kế hoạch dự toán giao, phấn đấu năm 2019; tăng cường công tác 
quản lý chi ngân sách nhà nước tránh thất thu, lãng phí, đảm bảo đúng đối tượng.  

- Thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ 
động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các dịch bệnh 
về lở mồn, mong móng, dịch tả lợn Châu phi; Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch thực hiện tốt công tác quản lý các di tích lịch sử, di tích danh thắng, các 
hoạt động du lịch; xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn hóa, đảm bảo an 
ninh, an toàn cho du khách. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào các lĩnh vực y tế, 
giáo dục, văn hóa, thể thao, môi trường… 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người dân, vận động nhân dân 
tích cực quản bá về hình ảnh, các điểm du lịch, khu di tích của huyện. Duy trì 
truyền thống tốt đẹp về nét văn hoá đặc trưng của người Bắc Sơn. 

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao 
ý thức trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của các cấp, các ngành. 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin, hội nghị trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.  

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, 
không để hình thành các hoạt động tôn giáo, các hoạt động tà đạo mới tại các địa 
bàn trong huyện. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ có tư tưởng 
chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực trình độ chuyên môn đáp 
ứng được yêu cầu để bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực kế cận. 

3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành 

- Sở Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp nhu cầu xi măng làm thủy lợi, làm 
đường giao thông nông thôn toàn tỉnh nói chung và huyện Bắc Sơn nói riêng trên 
cơ sở đó có kế hoạch, lộ trình  hỗ trợ huyện Bắc Sơn triển khai thực hiện; xem xét 
đề nghị của huyện về đầu tư tuyến đường tỉnh lộ 243 (đoạn từ Quốc lộ 1B tới xã 
Hưng Vũ hiện tại đã xuống cấp đi lại rất khó khăn) để đáp ứng nhu cầu đi lại của 
nhân dân được thuận lợi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Báo cáo đề 
xuất UBND tỉnh. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan 
có liên quan hỗ trợ huyện và các nhà đầu tư triển khai phát triển mạnh về quy mô, 
chất lượng các cây trồng, vật nuôi chủ lực của huyện; quảng bá các sản phẩm nông 
nghiệp nông thôn và du lịch Bắc Sơn năm 2019. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo phân công, bố trí cán bộ phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc 
huyện trong triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào 
tạo (sáp nhập các trường học: quy trình, thủ tục, cơ sở hạ tầng...). 
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- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Hỗ trợ huyện Bắc Sơn trong việc chỉ 
đạo, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với huyện trong công tác 
quy hoạch đất đai, xử lý các vấn đề về môi trường. 

- Cục Thuế chỉ đạo Chi cục Thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức 
năng huyện thực hiện tốt công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện, đảm bảo 
thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước. 

- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ 
quan liên quan tham mưu, đề xuất đối với nội dung trong đầu tư các công trình, dự 
án thuộc các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
nhằm tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; hỗ trợ huyện Bắc Sơn trong 
công tác chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực  HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, GTVT, YT, 
  TN&MT, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL;  
- Ban Dân tộc, Liên minh HTX, Cục Thuế tỉnh; 
- Công an tỉnh, Văn phòng ĐP CTXDNTM tỉnh;  
- UBND huyện Bắc Sơn: 
- UBND các xã Vũ Sơn, Nhất Tiến huyện Bắc Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTN, KTTH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

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

 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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