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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu 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 Hữu Lũng 

   

Ngày 06/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu, Trưởng Đoàn 
kiểm tra số 02 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 Hữu Lũng. Tham dự 
kiểm tra 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, Cục Thuế, Liên minh Hợp tác xã và Văn phòng UBND tỉnh. 
Về phía huyện Hữu Lũng có Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các 
phòng, ban chuyên môn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các thành phần 
liên quan của xã Cai Kinh dự họp. 

Sau khi kiểm tra thực tế khu vực mặt bằng xây dựng trường mầm non, nhà 
văn hóa xã, trụ sở UBND xã Cai Kinh, vị trí dự kiến xây cầu qua suối sang thôn 
Đồng Bến, Đoàn kiểm tra đã họp, nghe lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng báo cáo 
kết quả triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2019, báo cáo của UBND xã Cai Kinh về tình hình triển khai nhiệm vụ 
năm 2019 với trọng tâm là triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 
về đích năm 2019; nghe ý kiến của các thành phần tham dự làm việc. Kết thúc 
buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu, Trưởng Đoàn kiểm tra 
kết luận như sau: 

I. Kết quả kiểm tra UBND huyện Hữu Lũng 

1. Các mặt đạt được 

UBND huyện Hữu Lũng đã chủ động triển khai kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đảm bảo về thời gian, nội dung, 
trình tự, thủ tục theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh; chuẩn bị tài liệu, chương trình 
làm việc, mời các thành phần của huyện dự làm việc theo đúng yêu cầu của Đoàn 
kiểm tra.  

Về tình hình kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm 2019: Kết quả thực hiện các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 02 tháng đầu năm 2019 cơ bản 
đạt yêu cầu đề ra. Huyện đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung 
ương và của tỉnh về chăm lo, tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 
năm 2019; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; thăm hỏi, tặng quà, 
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trợ cấp cho các đối tượng theo đúng quy định. 

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác 
phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc, phòng chống bệnh 
dịch tả lợn Châu Phi được triển khai khẩn trương theo đúng yêu cầu.  

Về xây dựng nông thôn mới: Huyện đã quan tâm rà soát, triển khai kế 
hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tất cả các xã, trong đó có 
xã Cai Kinh là xã điểm phấn đấu về đích năm 2019. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian tới 

- Tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2019 của Huyện ủy Hữu Lũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, 
đặc biệt là các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. 

- Tổ chức rà soát công tác phân bổ dự toán ngân sách, chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp 
luật hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh. Huyện khẩn trương phân bổ các khoản 
kinh phí còn tồn để sớm tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chương 
trình, kế hoạch đề ra. 

- Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án 
năm 2019 trên địa bàn; phấn đấu hoàn thiện thủ tục, khởi công mới các công trình 
đầu tư xây dựng ngay trong đầu quý II/2019. 

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt chú ý 
công tác phòng trừ sâu bệnh, phòng chống thiên tai. Chủ động, tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện tốt công tác dập dịch lở mồm long móng trên gia súc và phòng, 
chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. 

Đối với phát triển lâm nghiệp, trồng trọt: Huyện cần tập trung khai thác tốt 
lợi thế về trồng rừng sản xuất, gắn với chế biến sâu hơn gỗ rừng trồng; đồng thời 
tiếp tục quan tâm phát triển cây Na, theo đó cần quan tâm triển khai các biện pháp 
nâng cao năng suất, chất lượng, quảng bá sản phẩm để phục vụ mục tiêu phát triển 
lâu dài đối với cây Na. 

- Về xây dựng nông thôn mới: Yêu cầu chỉ đạo công tác xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tất cả các xã, đồng thời duy trì chỉ đạo điểm đối với xã Cai 
Kinh là xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019. Quan tâm, chú ý phân bổ nguồn 
lực hợp lý, ưu tiên các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để cải 
thiện điều kiện về cơ sở hạ tầng, thúc đẩy các mặt đời sống xã hội phát triển. 

Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với tiếp tục 
củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn trên 
quan điểm xây dựng nông thôn mới là một quá trình phát triển liên tục, không có 
điểm dừng. Huyện lựa chọn 1 - 2 xã để tập chỉ đạo xây dựng theo Bộ tiêu chí xã 
nông thôn mới nâng cao làm mô hình điểm cho các xã khác triển khai.  

- Quan tâm công tác thu hút, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế; 
thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án trên địa bàn để nâng 
cao hiệu quả sử dụng. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động của các 
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năm trước, sử dụng nguồn ngân sách của huyện để cấp xi măng cho phát triển 
giao thông nông thôn, không trông chờ, phụ thuộc vào phân bổ của tỉnh. Đối với 
việc sử dụng nguồn thu từ đất đai cần chú ý đảm bảo cơ cấu tỷ lệ chi theo đúng 
quy định của tỉnh. 

- Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công 
trình, dự án trọng điểm năm 2019 (Dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, 
Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng). 

- Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, khai thác khoáng sản, đặc 
biệt đối với các mỏ khai thác đất, đá vôi trên địa bàn. Quan tâm thực hiện công tác 
bảo vệ môi trường; với các dự án có tính chất nhạy cảm, có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường cao huyện cần thể hiện rõ quan điểm, ý kiến ngay từ bước thẩm định 
đề xuất dự án để thống nhất trả lời nhà đầu tư. Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị, xây 
dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024, kiểm kê đất đai năm 2020. 

- Quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho phát triển lĩnh vực văn hóa, xã 
hội, du lịch. Huy động tốt các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm 
nghèo bền vững.  

- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
nhất là an ninh nông thôn; kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông. Chủ động, tích 
cực làm tốt công tác chuẩn bị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức diễn tập 
phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại hồ Cấm Sơn theo kế hoạch. 

- Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND cấp xã 
trong quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao cần tuyệt đối tuân thủ quy 
định pháp luật, công tâm, khách quan, phòng ngừa vi phạm; tích cực thực hiện 
công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính; thực tốt chủ đề năm 
2019 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả 
phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Trong công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện 
các nhiệm vụ, huyện cần thể hiện tinh thần quyết tâm, cố gắng hơn nữa, thực hiện 
tốt chế độ thông tin, báo cáo; nâng cao trách nhiệm trong việc nghiên cứu, đóng 
góp ý kiến cho các nội dung có liên quan. 

3. Về các kiến nghị của huyện 

- Về công tác phát triển đô thị: Hiện nay UBND tỉnh đã giao cơ quan 
chuyên môn nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo cụ thể về công tác phát triển đô thị 
trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng và 
quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. 

- Về tổng kết cơ chế bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng chợ Vân Nham: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, nghiên 
cứu, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2019 để xem xét, chỉ đạo cụ thể. 

- Về một số nội dung bất cập trong quy hoạch mặt cắt ngang đường tỉnh 
242 (đoạn đi qua khu vực thị trấn Hữu Lũng): UBND huyện Hữu Lũng rà soát, có 
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báo cáo cụ thể để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý. 

II. Kết quả kiểm tra UBND xã Cai Kinh 

1. Các mặt đạt được 

UBND xã Cai Kinh đã chủ động triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo quy định. Kết quả phát triển kinh 
tế - xã hội trên địa bàn xã 02 tháng đầu năm đạt khá. 

2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Phối hợp tích cực với các phòng, ban chuyên môn của huyện trong công 
tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị địa điểm để khởi công các công trình nông thôn 
mới trên địa bàn xã trong đầu quý II/2019; đồng thời tăng cường công tác giám 
sát cộng đồng, quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Phối hợp với các phòng, ban của huyện nghiên cứu, bố trí lại mặt bằng 
khu vực đầu tư trụ sở xã theo hướng di chuyển nhà bia ghi tên các liệt sỹ hiện tại 
ra vị trí khác để bảo đảm trang trọng, phù hợp với mặt bằng tổng thể, cốt cao độ 
các công trình lân cận. 

Giao UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo cụ thể việc rà soát, bố trí nguồn vốn 
đảm bảo khởi công xây dựng mới công trình trụ sở xã Cai Kinh trong năm 2019. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân về nội 
dung, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn xã để mọi người 
dân cùng hiểu, chủ động, tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, kinh phí, 
phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

Trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới lãnh đạo xã cần tập trung vào các 
tiêu chí khó, tiêu chí đòi hỏi ý thức trách nhiệm, sự tham gia tích cực từ cộng 
đồng dân cư như về: Môi trường, an toàn thực phẩm, văn hoá…; đồng thời phát 
huy tốt vai trò gương mẫu đi đầu thực hiện của cán bộ, đảng viên trên địa bàn, từ 
đó vận động quần chúng Nhân dân cùng tham gia hưởng ứng, làm theo. Đối với 
các tiêu chí đã đánh giá đạt, xã, huyện cần chủ động hoàn thiện sớm quy trình 
thẩm định, không chờ đến cuối năm. 

Tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất, đặc biệt phát huy thế 
mạnh về cây Na và trồng rừng sản xuất của xã Cai Kinh; chú ý nâng cao hiệu quả 
hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp. 

Cùng với việc phấn đấu toàn xã về đích nông thôn mới năm 2019, lãnh đạo 
xã lựa chọn ngay các thôn có khả năng, điều kiện để định hướng xây dựng thành 
các khu dân cư kiểu mẫu để triển khai ngay từ năm 2019.  

- Quan tâm phối hợp giải quyết các kiến nghị của Nhân dân, đặc biệt liên 
quan đến các mỏ khai thác đá vôi trên địa bàn để ổn định hoạt động cho doanh 
nghiệp cũng như đời sống, sản xuất của Nhân dân trong khu vực. 

- Xã khẩn trương tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm và khắc phục một số nội 
dung phân bổ dự toán ngân sách chưa đảm bảo đúng quy định hiện hành. 
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3. Về các kiến nghị 

- Về đề nghị hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực 
phẩm: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét chủ động triển khai hỗ trợ theo 
quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

- Về hỗ trợ xi măng đối ứng với nhà tài trợ xây cầu qua suối sang thôn 
Đồng Bến: Nhất trí về chủ trương hỗ trợ xi măng để xây dựng công trình. Tuy 
nhiên đây là công trình phục vụ mục đích công cộng nên việc thiết kế, thi công 
cần đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành 
quy định.  

Giao UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo bộ phận chuyên môn chủ động liên 
hệ với nhà tài trợ, hỗ trợ lập thủ tục, tổ chức thẩm định thiết kế, giám sát chất 
lượng thi công công trình. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm theo dõi, hướng 
dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định. 

- Đối với việc bổ sung biên chế công chức xã và liên quan đến chức danh 
Trưởng Công an xã: UBND huyện Hữu Lũng, Công an tỉnh chủ động nghiên cứu 
triển khai theo quy định, đảm bảo hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
của xã Cai Kinh. 

- UBND huyện Hữu Lũng, UBND xã Cai Kinh chủ động nghiên cứu nội 
dung trả lời trực tiếp của Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường tại 
cuộc họp về hỗ trợ cát, đá, sỏi để làm đường giao thông nông thôn và thu gom rác 
thải trên địa bàn để thực hiện. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, GTVT, 
  TN&MT, YT, 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;  
- TT. Huyện ủy, UBND huyện Hữu Lũng: 
- UBND xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

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

 
 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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