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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 Bình Gia và công tác 

xây dựng nông thôn mới tại xã Bình La 
 

 
Ngày 08/3/2019, 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 Bình Gia và công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Bình La. 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 tỉnh, Văn phòng 
UBND tỉnh. Về phía huyện Bình Gia có đồng chí Phó 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 và cán bộ xã Bình La. 

Sau khi kiểm tra thực tế tại xã Bình La, nghe các đồng chí lãnh đạo UBND 
huyện Bình Gia, lãnh đạo UBND xã Bình La báo cáo tình hình thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của  
của huyện, của xã, ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận 
như sau: 

I. Đánh giá chung 

1. Huyện Bình Gia 

Huyện Bình Gia với diện tích 1.940 km2; có 19 xã và 1 thị trấn; 12.868 hộ, 
55.864 nhân khẩu; 520 gia đình chính sách; có 38 doanh nghiệp và 08 hợp tác xã 
đang hoạt động trên địa bàn; phát triển kinh tế chủ yếu trong lĩnh vực nông 
nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 29,5 triệu/người/năm; đã 
hoàn thành đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu HĐND huyện giao trong năm 2018… Tuy 
nhiên, huyện còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. 

UBND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, 
chuẩn bị đầy đủ các báo cáo phục vụ chương trình công tác của Đoàn kiểm tra, 
kịp thời giao các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà 
nước năm 2019 bảo đảm đầy đủ nội dung, đúng thời gian theo quy định; đã giao 
một số chỉ tiêu phấn đấu cao hơn UBND tỉnh giao, thể hiện sự cố gắng, quyết 
tâm của đảng bộ, chính quyền huyện trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 
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tế - xã hội năm 2019; đã chủ động triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, 
trọng tâm là xây dựng xã Bình La và xã Vĩnh Yên về đích năm 2019. UBND 
huyện cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau 
Tết Nguyên đán.  

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 02 
tháng đầu năm 2019 đạt kết quả tích cực. Triển khai thu ngân sách đạt 5,727 tỷ 
đồng, đạt 28,2% dự toán tỉnh giao, đạt 26,03% dự toán HĐND huyện đề ra và 
bằng 116% so với cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp: Chuẩn bị tốt 
các loại giống, phân bón, vật tư nông nghiệp để cung ứng cho nhân dân; chỉ đạo 
chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm; cung ứng 244 tấn xi măng làm đường giao 
thông nông thôn; xây dựng mới 4,6 km mặt đường bê tông xi măng các loại… 
Chỉ đạo xã Mông Ân chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới trong tháng 3/2019. Thực hiện phân bổ 109.586 triệu đồng (trong 
đó 32.478 triệu đồng thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành) để triển khai 
kế hoạch đầu tư xây dựng. 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 chính sách theo đúng chủ trương 
“mọi người, mọi nhà đều có Tết”. Công tác y tế, giáo dục được quan tâm. Công 
tác nội vụ, cải cách hành chính, tiếp công dân, thanh tra, giải quyết đơn thư, tư 
pháp thực hiện theo đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội cơ bản được bảo đảm.  

Tuy nhiên, công tác giao chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện 
chưa đảm bảo đúng theo quy định; việc triển khai Dự án phát triển đàn lợn nái 
sinh thái trên địa bàn xã Tô Hiệu huyện Bình Gia thuộc Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới trong năm 2018 còn chậm; việc giải ngân nguồn vốn theo 
Chương trình 30a (Tiểu dự án 1 về duy tu bảo dưỡng: Không triển khai thực hiện, 
không giải ngân; Tiểu dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế 
và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Chậm triển khai, không giải ngân) không đạt 
yêu cầu; chậm triển khai việc tổ chức cho lễ đón chuẩn Bằng công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới đối với xã Mông Ân; chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để xã 
Hồng Thái phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí trong năm 2019 và đạt 1 tiều chí trong 
năm 2020 về nông thôn mới. 

2. Xã Bình La, huyện Bình Gia 

Là xã có diện tích rộng, dân cư ít và phân tán, đời sống người dân còn 
nhiều khó khăn (Diện tích 3400 ha; gồm 05 thôn; dân số 338 hộ với 1.400 người; 
18 hộ gia đình chính sách; thu nhập bình quân thấp, ước đạt gần 17 
triệu/người/năm); tỷ lệ rừng phòng hộ chiếm tới 70% diện tích đất tự nhiên; kinh 
tế chủ yếu do hoạt động tự phát của các hộ chăn nuôi, trồng trọt với quy mô nhỏ, 
chưa định hướng được cây trồng chủ lực; việc nhận thức của người dân còn nhiều 
hạn chế dẫn đến việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện các chủ 
trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội còn gặp nhiều khó khăn. 

Trong năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực 
tiếp của cấp uỷ, chính quyền huyện Bình Gia, chính quyền cùng với các đoàn thể 
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và bà con nhân dân trong xã đã tích cực thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu 
kinh tế xã hội, an ninh trật tự, không có vấn đề nổi cộm, đời sống người dân 
trước, trong và sau Tết nguyên đán được chăm lo, tích cực hưởng ứng thực hiện 
chương trình xây dựng nông thôn mới. Đã chú trọng phát triển hệ thống giáo dục; 
đã tập chung thực hiện hệ thống giao thống giao thông nông thôn, trường học, 
công trình văn hoá. 

UBND xã đã tích cực, chủ động và chuẩn bị đầy đủ báo cáo phục vụ cho 
công tác làm việc của Đoàn kiểm tra; các báo báo về tình hình thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; báo cáo kết 
quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2 tháng đầu năm, 
phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 và kế hoạch thực hiện chi tiết các tiêu 
chí chưa đạt Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Bình La năm 2019 
được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của chính quyền 
xã trong việc phát triển kinh tế – xã hội, đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới trong 
năm 2019. 

Tuy nhiên việc tuyên truyền, định hướng trong phát triển kinh tế còn hạn 
chế do vậy việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi còn chậm, hiệu quả chưa cao; còn 
10/19 tiêu chí, trong đó còn nhiều tiêu chí khó khăn như nhà ở dân cư, thu nhập 
bình quân, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường đòi hỏi phải tích cực, quyết liệt tập chung 
thực hiện và sự nỗ lực của chính quyền cùng  người dân để đưa xã đạt chuẩn 
nông thôn mới trong năm 2019. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới  

1. Đối với huyện Bình Gia 

Yêu cầu UBND huyện Bình Gia tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt 
được, tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn kiểm tra, tập trung thực 
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Thực hiện tốt chủ đề của năm 2019 và cũng là chủ đề xuyên suốt của cả 
nhiệm kỳ này về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 
nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Tập trung cao độ với tinh 
thần bứt phá để thực hiện hoàn thành 09 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã được 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của 
huyện đề ra. Triển khai hiệu quả kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 
bảo đảm đầy đủ, đúng quy định và sát với tình hình thực tế. 

- Tập trung mọi nguồn lực và triển khai quyết liệt các giải pháp để đưa 2 xã 
Bình La và Vĩnh Yên đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019; củng cố, duy trì 
các tiêu chí đã đạt được tại các xã trên địa bàn huyện. Nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện, các thành 
viên Ban Chỉ đạo, các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc huyện để tập chung chỉ 
đạo, hỗ trợ trực tiếp xã Bình La và Vĩnh Yên thực hiện các chỉ tiêu cần phải đạt 
trong năm 2019. 

-  Tập chung chỉ đạo trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, đặc biệt chú 
trọng công tác trồng rừng; quan tâm quy hoạch vùng trồng cây dược liệu, nguyên 
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liệu; chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và đảm 
bảo an toàn sức khoẻ cho người dân. 

- Tập trung triển khai các hạng mục đầu tư theo kế hoạch vốn đã phân bổ 
đảm bảo chất lượng, tiến độ, năng suất; quản lý, giám sát tốt quá trình thực hiện 
không để xảy ra các hành vi tiêu cực liên quan đến các công trình. 

- Thường xuyên kiểm tra, tu bổ hệ thống kênh mương, thuỷ lợi, triển khai 
thực hiện tốt làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã thuộc huyện để 
phục vụ tốt cho quá trình sản xuất và đời sống nhân dân. 

- 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 đúng quy định và sát 
với tình hình thực tế từng xã. 

- Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, trong đó tập trung thực hiện 
quyết liệt các biện pháp tăng thu ở các nguồn thu có tiềm năng và các khoản còn 
thất thu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng ngân 
sách nhà nước, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, tham nhũng ngân sách; quản 
lý khai thác tốt các nguồn thu dịch vụ (du lịch), khoáng sản, mỏ. 

- Tập trung thực hiện tốt các nội dung về y tế, giáo dục, văn hoá, trong đó: 
Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo xây dựng trường học đạt chuẩn; chăm lo y 
tế, đảm bảo sức khoẻ cho người dân tại khu vực nông thôn; chăm lo đời sống của 
các gia đình chính sách, gia đình có công, các hộ nghèo, cận nghèo; bảo tồn và 
phát huy giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể; giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo an 
toàn xã hội để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất kinh doanh; quản lý tốt 
công tác tôn giáo trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai, trồng rừng nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện canh tác, sản xuất theo quy định của 
pháp luật. 

- Tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2017-2020 và kế hoạch triển khai trong năm 2019 đã đề ra, trong đó phấn đấu mỗi 
xã đạt tối thiểu từ 01 đến 02 tiêu chí và tập chung vào các xã đặc biệt khó khăn. 

- Rà soát sắp xếp lại các thôn, bản, xã theo đề án của tỉnh, bố trí sắp xếp 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động 
của bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính 
gương mẫu của đảng viên trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính 
sách Nhà nước và trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

- Chủ động phối hợp tốt với các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan liên 
quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường 19/4 để có cơ sở đề xuất việc tổ 
chức đấu giá các lô đất tại dự án góp phần tăng thu cho ngân sách huyện. 

2. Đối với xã Bình La 

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn công tác, tranh thủ 
sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện, tập chung nỗ lực thống nhất hoàn thành kế hoạch 



 5

phát triển kinh tế xã hội 2019 và hoàn thành 10 tiêu chí nông thôn mới còn lại 
trong năm 2019, trong đó tập chung thực hiện: 

- Tiếp tục vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi tư 
duy, suy nghĩ của người dân để hiểu rõ, đầy đủ việc việc hoàn thành xây dựng 
nông thôn mới với mục tiêu phục vụ chính cho người dân và nâng cao đời sống 
của nhân dân tại xã. 

- Vận động bà con hiến đất làm đường giao thông; chủ động bố trí nguồn 
vốn, nhân lực, vật lực chung tay cùng với chính quyền và các đơn vị xóa bỏ nhà 
tạm, dột nát; tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; thực hiện tốt đoàn kết, xây dựng 
nếp sống văn hóa trong đó chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và an 
toàn thực phẩm. 

- Rà soát sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức; đề xuất cử cán bộ tham gia 
các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực phục vụ tốt nhiệm vụ được giao. 

- Chủ động báo cáo huyện để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 
tổ chức lắp đặt hệ thống loa truyền thanh (trước mắt lắp đặt tại trụ sở xã) để đảm 
bảo tiêu chí về thông tin và truyền thông. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện và 
phối hợp thực hiện tốt việc hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt; chủ động báo cáo, 
đề xuất với huyện về các nội dung vượt thẩm quyền. 

III. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành 

1. Sở Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu xi măng làm 
thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn toàn tỉnh nói chung và huyện Bình Gia 
nói riêng trên cơ sở đó có kế hoạch, lộ trình  hỗ trợ huyện Bình Gia triển khai 
thực hiện; xem xét đề nghị hỗ trợ về cát, sỏi để thực hiện các tuyến đường giao 
thông nông thôn; xem xét đề nghị về đầu tư tuyến đường Yên Lỗ, Tân Hòa 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. 

2.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ 
quan có liên quan rà soát hiện trạng sử dụng đất nông, lâm nghiệp trên địa bàn 
huyện Bình Gia; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ huyện trong việc 
xác định các cây trồng, vật nuôi chủ lực; thúc đẩy các dự án chăn nuôi, cây trồng 
để phát triển kinh tế- xã hội. Chủ động hỗ trợ huyện trong việc phòng chống dịch 
bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

Xem xét đề nghị về việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 
dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Báo cáo UBND tỉnh. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ, đôn đốc huyện trong việc 
triển khai thực hiện các dự án đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ huyện Bình Gia nói chung và 
các xã Bình La, Vĩnh Yên nói riêng trong việc thực hiện, chỉ đạo để hoàn thành 
các tiêu chí về văn hóa. 
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5. Sở Giáo dục và đào tạo  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...). 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với huyện, xã trong việc 
xử lý các vấn đề về môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình tự thủ 
tục để đề xuất xem xét đấu giá khu đất tại dự án đường 19/4. 

7. Sở Tài chính chủ động hướng dẫn, giám sát huyện trong việc phân bổ giao 
chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 đảm bảo theo quy định. 

8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ huyện trong việc chỉ đạo, 
thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề. 

9. Sở Y tế chủ động phối hợp, hỗ trợ huyện trong việc chỉ đạo, thực hiện các 
nội dung về y tế như: Số lượng, chất lượng bác sỹ; các cơ sở vật chất y tế; chăm sóc 
sức khoẻ trẻ em;  bảo hiểm y tế. 

10. Ban Dân tộc phối hợp, hỗ trợ huyện trong việc tuyên truyền, vận động 
đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước nói chung và các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới nói riêng. 

11. Công an tỉnh chủ động hỗ trợ huyện trong thực hiện các nội dung về an 
ninh, trật tự để bảo tốt công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự 
nông thôn, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo 
đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn không để xảy ra các vụ 
việc kéo dài, hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội và tệ nạn xã hội. 

12. Cục Thuế chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Bình Gia 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. 

13. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ động phối hợp, hỗ trợ huyện trong việc 
thành lập mới các hợp tác xã, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hợp 
tác xã trên địa bàn huyện. 

14. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn tỉnh chủ động hỗ trợ, đôn 
đốc huyện Bình Gia nói chung và các xã Bình La, Vĩnh Yên trong công tác chỉ 
đạo, thực hiện tất cả 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 Bình Gia; 
- UBND các xã Bình La, Vĩnh Yên huyện Bình Gia; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTN, KTTH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD). 

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

 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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