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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 Văn Lãng 

 
 

Ngày 01/3/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
tổ chức Đoàn công tác 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 Văn Lãng. Tham dự 
có 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, 
Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, 
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Cục Thuế, Liên minh Hợp tác 
xã, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Về phía huyện 
Văn Lãng có đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các 
phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hoàng Văn 
Thụ, xã Tân Việt. 

Sau khi kiểm tra thực tế tại xã Hoàng Văn Thụ và xem xét báo cáo của 
UBND huyện Văn Lãng, UBND xã Hoàng Văn Thụ và xã Tân Việt, ý kiến tham 
gia của các thành viên Đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Nhận định chung  

Ngay từ đầu năm, UBND huyện Văn Lãng đã chủ động giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cơ bản đầy đủ, bảo đảm tiến độ theo 
đúng quy định, có nhiều chỉ tiêu cao hơn mức giao của tỉnh, thể hiện quyết tâm, 
nỗ lực của huyện, của xã trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019. Đã thành 
lập Đoàn kiểm tra công tác triển khai kế hoạch năm 2019 tại các xã để kịp thời 
giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, ban hành hệ thống văn bản 
chỉ đạo. Nhìn chung, trong 2 tháng đầu năm 2019, hoạt động kinh tế - xã hội ổn 
định, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được bảo đảm; đã tổ chức cho Nhân dân 
đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, đúng chủ trương “mọi 
người, mọi nhà đều có Tết”. 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc giao chỉ tiêu của một số xã chưa bảo 
đảm việc trích lập kinh phí để cải cách tiền lương, giao một số kinh phí thực 
hiện chính sách, chế độ còn chậm; một số đơn vị sự nghiệp chưa lập đầy đủ 
phương án tài chính thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định. Công tác quản lý đất 
đai chưa thật sự sâu sát, quyết liệt. An ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, 
số người nghiện ma túy trên địa bàn còn cao, tình hình buôn lậu qua biên giới có 
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thời điểm còn diễn biến phức tạp.  

2. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới  

Để phát huy truyền thống của huyện anh hùng, hoàn thành vượt mức các 
chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và cả giai đoạn 2016 - 2020, yêu cầu UBND 
huyện Văn Lãng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

a) Năm 2019 phải xác định là năm tăng tốc, bứt phá để phấn đấu hoàn 
thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, xã nhiệm kỳ 
2015 - 2020, tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trên nguyên tắc rõ 
người, rõ việc, rõ tiến độ, bảo đảm chất lượng, không chung chung, đại khái.  

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”. Quan tâm, thực hiện công 
tác cán bộ trên nguyên tắc “việc tìm người”. Cán bộ, công chức cấp xã, các 
phòng, ban của huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động tham 
mưu, đề xuất với lãnh đạo huyện trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo huyện xác 
định chủ trương, định hướng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả 
thực hiện.  

b) Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới toàn diện trên tất 
cả các xã, các xã phải xác định nhiệm vụ cụ thể thực hiện từng chỉ tiêu để bảo 
đảm hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Xác định chương trình xây dựng nông thôn 
mới là quá trình lâu dài, kiên trì, không nóng vội; trong tổ chức thực hiện cần 
linh hoạt, tránh chủ quan, duy ý chí, có lộ trình xây dựng phù hợp với khả năng 
cân đối nguồn lực của Nhà nước cũng như đóng góp từ sức dân để bảo đảm tính 
bền vững.   

Tập trung chỉ đạo xã Tân Việt có các giải pháp cụ thể, chi tiết, phân công 
chặt chẽ, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; xã Hoàng Văn Thụ duy 
trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, tập trung triển khai thực hiện 
các khu dân cư kiểu mẫu.  

Tập trung ưu tiên phát triển nông lâm nghiệp, trọng tâm là phát triển các 
cây gỗ lớn, cây ăn quả, chăn nuôi; kinh tế cửa khẩu, dịch vụ. Khuyến khích, 
thực hiện các giải pháp để nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế 
cao. Tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu 
nhập, vệ sinh môi trường; chú trọng thay đổi tập quán, phương thức sản xuất cũ, 
áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm.  

c) Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, lực lượng chức năng 
tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại các lối mở, khu vực 
cửa khẩu; thực hiện quyết liệt các giải pháp về phòng chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, không để hình thành tụ điểm nóng về buôn lậu, không để xảy ra 
tình trạng núp bóng doanh nghiệp làm bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng buôn 
lậu.  

Phối hợp với các sở, ngành chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị Ủy 
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ban công tác liên hợp lần thứ 10 và Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng xuất 
nhập khẩu hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc). Kiểm tra, 
xử lý nghiêm các hành vi thu phí trái phép đối với các xe chở hàng xuất nhập 
khẩu; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2019.   

d) Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy 
mạnh công tác quản lý đất đai một cách thực chất; tập trung giải quyết dứt điểm 
các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý nghiêm các 
trường hợp lấn chiếm, vi phạm các quy định về sử dụng đất, xây dựng trái phép 
2 bên đường giao thông Khu phi thuế quan giai đoạn 1 và đường phục vụ xuất 
nhập khẩu hàng hóa đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả 
Phong (Trung Quốc). Thực hiện tốt việc đăng ký kê khai đất đai, đẩy nhanh tiến 
độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định đây là một trong những 
nguồn lực quan trọng để thực hiện đầu tư phát triển của huyện. Chủ động đề 
xuất, thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh 
vực đất đai.  

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát về bảo vệ môi trường; giám sát chặt chẽ 
việc khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường cũng như vi phạm về sử dụng 
đất của Công ty Da Nguyên Hồng. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh 
công tác quản lý hành lang an toàn giao thông, nhất là khu vực xã Tân Mỹ, xã 
Hoàng Văn Thụ.  

đ) UBND huyện, xã tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với kỷ niệm 
110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Nghiên cứu, xây dựng các tua, 
tuyến du lịch kết nối với Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ. Xã Hoàng 
Văn Thụ tổ chức phát động và thực hiện phong trào xanh sạch đẹp, trồng cây 
xanh tạo cảnh quan trên địa bàn xã, nâng cao tiêu chí môi trường, nhất là hàng 
rào cây xanh phải được chăm sóc, cắt tỉa gọn đẹp hai bên đường vào và xung 
quanh Khu lưu niệm.  

e) Đẩy mạnh công tác quản lý, tuyên truyền, vận động công dân thực hiện 
các thủ tục xuất nhập cảnh sang Trung Quốc lao động. Quan tâm nâng cao chất 
lượng công tác đào tạo nghề để đi xuất khẩu lao động. Theo dõi, quản lý chặt 
chẽ lao động vãng lai; thường xuyên tuyên truyền, vận động, có biện pháp ngăn 
chặn, phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, nhất là dịp tết Thanh minh. 
Tăng cường công tác đối ngoại biên giới, thúc đẩy giao lưu, kết nghĩa giữa các 
thôn bản hai bên.  

3. Về kiến nghị của huyện, xã 

a) Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính, UBND huyện Văn Lãng, các cơ quan liên quan khảo sát, đề 
xuất với UBND tỉnh sửa chữa tuyến đường ĐH.17 (Tân Mỹ - Hoàng Văn Thụ - 
Điềm He) để phục vụ lâu dài nhu cầu đi lại của Nhân dân và Lễ kỷ kiệm 110 
năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.  

b) Giao UBND huyện Văn Lãng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đề xuất sửa chữa, cải tạo một số hạng mục của Khu lưu liệm 
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đồng chí Hoàng Văn Thụ tạo sự liên kết giữa các hạng mục trong khuôn viên; 
thu thập thông tin, tài liệu để làm rõ hơn quá trình hoạt động cách mạng của 
đồng chí Hoàng Văn Thụ; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2019.  

Chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các cơ quan liên quan kiểm tra, đề xuất 
cụ thể việc quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ đất dọc hai bên trục đường giao 
thông khu phi thuế quan giai đoạn 1 và đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối 
từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc); báo cáo 
UBND tỉnh xem xét (đã giao tại Thông báo số 543/TB-UBND ngày 21/11/2018 
của UBND tỉnh).  

c) Sở Tài chính chủ động bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện xây dựng 
các trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng để hoàn thành trong năm 
2019. UBND huyện Văn Lãng thực hiện các thủ tục để sớm khởi công công 
trình Trường mầm non xã Thành Hoà.  

d) Giao các sở, ngành xem xét giải quyết các kiến nghị sau:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, đề xuất việc đầu tư cơ sở vật chất tại 
một số trường học để đạt chuẩn theo quy định tại xã Tân Việt.  

- Công an tỉnh xem xét, giải quyết việc bố trí, tuyển dụng chức danh 
Trưởng Công an xã để bảo đảm an ninh trật tự và đạt chuẩn cán bộ, công chức 
xã Tân Việt.  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất giải quyết kiến nghị việc sửa 
chữa, nâng cấp trụ sở xã Hoàng Văn Thụ.  

e) Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động 
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới do 
đơn vị phụ trách với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành mục 
tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đồng thời cần quan tâm ưu 
tiên thực hiện các tiêu chí tại các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn.  

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở, ngành: KHĐT, TC, NN&PTNT, GTVT,  
TNMT, GDDT, Y tế, LĐTB&XH, VHTT&DL,  
Ban DT, BQL Khu KT ĐĐ-LS, CA tỉnh,  
VP xây dựng NTM, Cục Thuế, Liên minh HTX,  
BCH biên phòng tỉnh; 
- Huyện ủy, UBND huyện Văn Lãng;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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