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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 Chi Lăng 

   

Ngày 06/3/2018, 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 Chi Lăng. 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 Chi Lăng có Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các 
phòng, ban chuyên môn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã: Gia Lộc, Chi 
Lăng và các thành phần liên quan của xã Gia Lộc dự họp. 

Sau khi kiểm tra thực tế tuyến đường nội đồng, mô hình sản xuất nông 
nghiệp tại thôn Đông Pầu; kiểm tra khu vực mặt bằng trường Trung học cơ sở xã 
Gia Lộc, Đoàn kiểm tra đã họp, nghe lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng 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 các xã: Gia Lộc, Chi Lăng về tình hình triển 
khai nhiệm vụ năm 2019 với trọng tâm là triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn 
mới; 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 Chi Lăng 

1. Các mặt đạt được 

UBND huyện Chi Lăng 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; đã tổ chức phê duyệt, giao 
nhiệm vụ trọng tâm cho các xã thực hiện trong năm 2019. Thực hiện chương trình 
làm việc của Đoàn công tác số 02 của UBND tỉnh, huyện đã chuẩn bị nghiêm túc 
các nội dung, tài liệu, mời các thành phần liên quan tham dự theo đúng yêu cầu.  

Qua báo cáo cho thấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện Chi Lăng trong 02 tháng đầu năm 2019 đạt khá, sát với tiến độ, 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 2019; tổ 
chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho các 
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đối tượng theo đúng quy định. 

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Huyện đã chủ động 
kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc, 
phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi được 10/21 đơn vị hành chính cấp xã; 
đồng thời triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tất 
cả các xã theo đúng yêu cầu. 

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

- Tiếp tục tổ chức rà soát công tác phân bổ dự toán ngân sách, giao 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, chỉ đạo của UBND tỉnh; khẩn trương phân bổ các 
nguồn kinh phí chưa giao (thu từ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết), đồng thời 
chuẩn bị sẵn phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia năm 2019 để tổ chức giao ngay cho các đơn vị sau khi có quyết 
định của UBND tỉnh. 

- Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án 
năm 2019 (đặc biệt đối với các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 
Gia Lộc) đảm bảo tiến độ khởi công mới ngay trong đầu quý II/2019. 

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh gieo 
trồng trên các khu vực diện tích còn hoang hóa để khai thác tốt quỹ đất nông 
nghiệp hiện có; chú trọng phát triển các cây đặc sản, có thế mạnh của huyện (cây 
Na, trồng rừng) theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, tăng cường quảng bá 
thương hiệu để nâng cao giá trị sản phẩm; chú ý công tác phòng trừ sâu bệnh, 
phòng chống thiên tai trên địa bàn. 

Chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt 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. 

- Về xây dựng nông thôn mới: Huyện chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn tất cả các xã, đồng thời tập trung chỉ đạo điểm đối với xã Gia 
Lộc là xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019; yêu cầu hằng tháng lãnh đạo huyện 
tổ chức  kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện cụ thể để chỉ đạo, đôn đốc.  

Thực hiện phân bổ nguồn lực hợp lý, ưu tiên các xã có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn để sớm cải thiện điều kiện về cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng các 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 
với quan điểm xây dựng nông thôn mới là một quá trình phát triển liên tục không 
có điểm dừng. Huyện tập trung chỉ đạo xã Chi Lăng làm mô hình điểm xã nông 
thôn mới nâng cao để triển khai, nhân rộng.  

- Quan tâm đôn đốc công tác thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn khu, 
đồng thời sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn kinh phí được cấp. Chủ động sử dụng 
nguồn ngân sách của huyện để hỗ trợ đầu tư xây dựng, đặc biệt trong việc cấp xi 



 3

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 đền thờ Chi Lăng - Giai đoạn 1, Dự án khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng 
Mỏ). Huyện chỉ đạo quản lý, sử dụng hiệu quả mặt bằng quỹ đất được tạo ra sau 
khi các mỏ đất trên địa bàn phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Giang – Lạng 
Sơn dừng khai thác để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

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; thực hiện các giải pháp kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao 
thông. 

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

- Tiếp tục chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin; 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”.  

3. Về các kiến nghị của huyện 

- Về hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn: Giao 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xem xét, tham mưu 
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trong quý II/2019. 

- Về mức phân bổ kinh phí: Việc phân bổ kinh phí cho các huyện (trong đó 
có huyện Chi Lăng) được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 03/2016/NQ-
HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 
2016 – 2020, bảo đảm công khai, minh bạch. Mặt khác, hiện nay tỉnh đang trong 
thời kỳ ổn định ngân sách 2016-2020 nên trước mắt chưa xem xét việc điều chỉnh 
định mức phân bổ tại Nghị quyết trên. UBND huyện Chi Lăng căn cứ số kinh phí 
được cấp chủ động điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương. 

- Về tổ chức Lễ hội Na Chi Lăng năm 2019: Đồng ý về chủ trương tổ chức 
Lễ hội, tuy nhiên huyện cần nghiên cứu, có văn bản đề xuất cụ thể theo hướng đổi 
mới nội dung, hiệu quả thiết thực, tăng cường hình thức xã hội hóa, giảm dần các 
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khoản chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 

- Về nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019: 
Hiện nay UBND tỉnh đang thực hiện quy trình phân bổ nguồn vốn nêu trên, 
UBND huyện Chi Lăng chuẩn bị sẵn phương án, hoàn thiện các thủ tục đầu tư để 
có triển khai ngay nguồn vốn sau khi được giao. 

- Về vốn đối ứng Dự án đền thờ Chi Lăng - giai đoạn 1: Yêu cầu huyện tập 
trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai nguồn kinh phí đã được Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam hỗ trợ, đảm bảo khởi công công trình trong tháng 4/2019; đồng thời 
sớm tổ chức Hội thảo khoa học về Đền thờ Chi Lăng để triển khai các bước tiếp 
theo. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kêu gọi xã hội hóa nguồn lực xây dựng Khu 
di tích Chi Lăng theo Đề án đã được phê duyệt. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục rà 
soát, cân đối các nguồn vốn đối ứng của tỉnh để hỗ trợ thực hiện dự án. 

II. Kết quả kiểm tra xã Gia Lộc và xã Chi Lăng 

1. Các mặt đạt được 

UBND các xã: Gia Lộc, Chi Lăng 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 các mặt phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã 02 tháng đầu năm 2019 của 
các xã đều đạt khá, đáp ứng yêu cầu đề ra. 

2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới 

2.1. Với xã Gia Lộc 
- Khẩn trương rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt từ đó 

xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng tháng, từng quý đảm bảo rõ nội 
dung, tiến độ, trách nhiệm triển khai thực hiện. 

- 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 trên địa 
bàn xã trong đầu quý II/2019. 

- Quan tâm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí cần sự tham gia tích cực của 
người dân như: Tiêu chí số 16 về Văn hóa, tiêu chí số 17 về Môi trường và an 
toàn thực phẩm; chủ động triển khai các công việc để bảo đảm hoàn thiện tiêu chí 
số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật theo quy định. 

 - Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, đời sống nhân 
dân; cụ thể hóa các mô hình sản xuất, phát huy tốt tiềm năng về đất đai của xã; 
tăng cường xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ để nâng cao giá trị, 
phát triển nông nghiệp bền vững. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tích cực 
tham gia đóng góp công sức, kinh phí, trí tuệ để xây dựng nông thôn mới, phát 
huy vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện Chương trình; chú trọng phát 
huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên để mọi người 
dân cùng hưởng ứng, làm theo.  
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2.3. Đối với xã Chi Lăng 
- Xã cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; tập trung nâng cao chất 
lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 
2018-2020 theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới 
nâng cao cần chú ý đảm bảo yếu tố phát triển bền vững, đặc biệt với các tiêu chí 
về sản xuất, môi trường, văn hóa, hệ thống chính trị... đồng thời tiếp tục nâng cao 
chất lượng của các tiêu chí khác. 

- Phân bổ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, chú ý 
hỗ trợ đầu tư vào các mô hình, hạng mục công việc có tính lan tỏa, thúc đẩy phát 
triển toàn diện, bền vững xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới 
kiểu mẫu./. 
 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực 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 Chi Lăng: 
- UBND xã Gia Lộc, xã Chi Lăng; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

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