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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại cuộc 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 Tràng Định  
 

Ngày 28/02/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
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 UBND huyện Tràng Định và UBND xã 
Hùng Sơn (Theo Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 15/02/2019 của UBND 
tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2019). Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các 
sở, ngành: 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; Thông tin và 
Truyền thông; Ban Dân tộc tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Cục Thuế; Liên minh 
Hợp tác xã; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Tràng Định, đại diện lãnh 
đạo các phòng, ban liên quan, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn. 

Sau khi nghe đại diện UBND huyện Tràng Định, Tổ công tác kiểm tra 
thực tế tại xã Hùng Sơn báo cáo, ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn kiểm 
tra với UBND, các phòng, ban của Huyện và ý kiến của đồng chí Bí thư Huyện 
ủy; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. Đánh giá chung 

UBND huyện Tràng Định đã thực hiện việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị 
trực thuộc cơ bản đầy đủ, đúng thời gian; thể hiện quyết tâm qua việc giao một 
số chỉ tiêu cao hơn, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách tăng thêm 5,15% so với số 
tỉnh giao. Trong quản lý điều hành đã có một số đổi mới, quyết liệt hơn như: 
thành lập ban chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ của huyện; đăng ký và duyệt các 
nhiệm vụ trọng tâm của các xã; tổ chức hội nghị về công tác trồng và bảo vệ, 
phát triển rừng... Tình hình kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm của huyện có 
chuyển biến tích cực, thu ngân sách đạt khá; Nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, 
tiết kiệm, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, một số lễ hội và hoạt 
động sự kiện, hoạt động giao lưu đối ngoại nhân dân được tổ chức tốt.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số hạn chế như: Kinh tế của huyện 
còn chậm phát triển, chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp chưa rõ nét, chưa 
xây dựng được nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao; chậm ban hành 
kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; chưa phân bổ kịp thời 
nguồn kinh phí về chính sách, chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức; công tác chỉ đạo, 
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tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm so với kế 
hoạch; còn tình trạng người dân vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng phòng hộ ở 
một số nơi và tình trạng công dân xuất cảnh trái phép qua biên giới còn nhiều 
phức tạp. 

II. Một số lưu ý trong triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 
Yêu cầu UBND huyện Tràng Định tiếp thu ý kiến tham gia của các Sở, ngành 

thành viên đoàn kiểm tra, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của 
huyện năm 2019, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, tăng cường tính chủ động 
trong việc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo, tổ 
chức triển khai quyết liệt, tạo bước chuyển biến rõ nét, thực chất.  

2. Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của huyện; chú trọng khai thác hiệu 
quả kinh tế đối với các cây trồng thế mạnh của địa phương gắn với thị trường 
tiêu thụ, đặc biệt cần tích cực chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền quảng bá 
cho sản phẩm thế mạnh chủ lực của huyện (cây Quế, Thạch đen,...); tuyên 
truyền, vận động Nhân dân sản xuất nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm, ổn định nguồn cung cấp cho thị trường, quan tâm quảng bá thương hiệu 
sản phẩm; chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch 
tả lợn Châu Phi; chủ động phối hợp với các nhà đầu tư đề xuất triển khai hiệu 
quả các dự án nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, chế biến nông lâm sản trên địa bàn; 
phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ người nông dân về tiêu thụ sản phẩm. Tập 
trung chỉ đạo quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch và 
ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại thông báo số 69/TB-UBND ngày 
20/02/2019 của UBND tỉnh.  

3. Tiếp tục chỉ đạo rà soát các nguồn thu, có các giải pháp tăng thu cụ thể, 
hiệu quả; chú trọng khai thác các nguồn thu từ đất, từ lâm nông sản, rà soát các 
quỹ đất công do các cơ quan, đơn vị quản lý. Khẩn trương triển khai các dự án 
đã được phê duyệt đầu tư và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nhất là đối với 
những dự án cấp thiết. 

4. Quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước, các chính sách đặc thù của tỉnh về phát triển giáo dục, chăm 
sóc sức khỏe Nhân dân, công tác dân tộc...; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp 
nghĩa, chăm sóc người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ bằng các việc làm 
cụ thể, thiết thực. Tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội để giảm 
nghèo ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Lồng ghép hiệu quả các chính sách hỗ trợ 
giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới. Tích cực chỉ đạo thực hiện nhân rộng 
mô hình giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ trên địa bàn quản lý.  

5. Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao 
thông, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, ngăn chặn tình hình tội phạm và vi 
phạm pháp luật, nhất là tình trạng phá rừng và xuất nhập cảnh trái pháp luật.   

6. Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 
Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực trình độ, ý thức trách 
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nhiệm cho đội ngũ cán bộ xã; tăng cường kiểm tra, kịp thời tư vấn, tháo gỡ khó 
khăn cho cơ sở. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý 
của huyện. Triển khai thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; sắp xếp 
tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm 
trong giải quyết công việc được giao.  

III. Về những đề xuất, kiến nghị của huyện 

Những kiến nghị, đề xuất của huyện Tràng Định, xã Hùng Sơn đã được 
thành viên đoàn kiểm tra là lãnh đạo các Sở, ngành liên quan trả lời, yêu cầu 
UBND huyện, xã tiếp thu và thực hiện. Cụ thể: 

1. Về xây dựng, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông, kiểm tra hoạt 
động bến, bãi đỗ xe khu vực cửa khẩu được trả lời cụ thể tại Công văn số 
419/SGTVT-KHTC ngày 27/02/2019 của Sở Giao thông Vận tải và trao đổi tại 
cuộc làm việc. 

2. Về lĩnh vực tài chính đã được Sở Tài chính trả lời tại Công văn số 
74/BC-STC ngày 27/02/2019 của Sở Tài chính và trao đổi tại cuộc làm việc. 
Trong đó, việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia 
sẽ được UBND tỉnh quyết định sau khi Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến. 

3. Về lĩnh vực đầu tư; thực hiện các dự án; xây dựng các công trình phòng 
chống thiên tai đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn trao đổi tại cuộc làm việc. 

4. Về thành lập mới 01 trường mầm non tại thị trấn Thất Khê hoặc xã Đại 
Đồng: UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục khảo sát kỹ, tính toán thật sát nhu 
cầu, nếu thực sự cần thiết và hiệu quả thì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 
báo cáo UBND tỉnh xem xét. 

5. Về nâng cấp các trạm y tế xã; đầu tư hệ thống xử lý rác thải, nước thải 
y tế; sửa chữa cải tạo Trung tâm y tế huyện đã được Sở Y tế trả lời tại công văn 
số 248/SYT-KHTC và trao đổi tại cuộc làm việc.  

6. Đề xuất đầu tư sửa chữa các điểm di tích lịch sử Đường số 4, sửa chữa 
các công trình di tích cấp tỉnh trên địa bàn huyện: UBND huyện Tràng Định   
phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan rà soát 
báo cáo cụ thể.  

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để huyện Tràng Định và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành tham gia đoàn công tác; 
- Huyện ủy, UBND huyện Tràng Định; 
- UBND xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
Các Phòng: KGVX, TH, KTTH, KTCN, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

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