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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 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 tại huyện Cao Lộc, xã Tân Thành 

   

Thực hiện Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 15/02/2019 của UBND 
tỉnh, ngày 05/3/2018, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Đoàn kiểm tra số 05 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 2018 tại huyện 
Cao Lộc và xã Tân Thành. Tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, 
ngành, đơn vị: 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; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh;  
huyện Cao Lộc và xã Tân Thành có lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban 
chuyên môn và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Thành tham dự. 

Sau khi kiểm tra thực địa tại xã Tân Thành; làm việc tại xã, nghe lãnh đạo 
UBND huyện Cao Lộc, UBND xã Tân Thành báo cáo kết quả triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, ý 
kiến của các thành phần tham dự làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận như sau: 

1. Nhận định chung 

UBND huyện Cao Lộc đã chủ động triển khai kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Các chỉ tiêu được giao đầy đủ, 
kịp thời, có chỉ tiêu phấn đấu cao hơn so với mức giao của tỉnh như thu ngân 
sách nhà nước (tăng 5,0%); huyện đã phê duyệt 07 nhiệm vụ trọng tâm, những 
giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; phân bổ, giao các chỉ tiêu cụ thể cho 
các đơn vị để tổ chức thực hiện, chủ động triển khai kế hoạch xây dựng nông 
thôn mới, lựa chọn xã Tân Thành là xã điểm về đích 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. Đã tập trung chỉ đạo, tổ chức 
cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 an toàn, vui tươi, lành mạnh, 
tiết kiệm; công tác an sinh xã hội, tri ân với người có công, gia đình chính sách 
được quan tâm, kịp thời. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi 
trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm; thực hiện tốt công tác tuyển 
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quân năm 2019. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đã có sự chủ 
động tích cực từ các cấp ủy, chính quyền đến người dân; công tác chuẩn bị cho 
sản xuất vụ Đông Xuân, triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã 
và xã điểm được tập trung thực hiện. Công tác thu ngân sách, giải ngân; công tác 
giải phóng mặt bằng có bước tiến triển. Tình hình sản xuất công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ diễn ra ổn định, phát triển. 

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

2.1. Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo 
Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 21/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị 
quyết của HĐND tỉnh và Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của 
UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
Nhà nước năm 2019 về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 
năm 2019. 

Bảo đảm việc phân bổ, giao dự toán, chỉ tiêu kế hoạch sát với tình hình 
thực tế từng xã; quan tâm công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai sớm các dự án 
thuộc Chương trình MTQG năm 2019 bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy trình đầu 
tư xây dựng. 

2.2. Đối với một số lĩnh vực phát triển kinh tế 

- Quan tâm chỉ đạo các hoạt động sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh vụ 
Đông Xuân, cung ứng đầy đủ kịp thời và bảo đảm cung ứng các loại giống, vật 
tư nông nghiệp; chủ động phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Theo 
dõi, kịp thời có các biện pháp khoanh vùng, dập dịch không để lây lan dịch bệnh 
trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh lở mồm, long móng và dịch tả lợn 
Châu Phi. Chuẩn bị các điều kiện để trồng rừng, tăng cường bảo vệ, phòng 
chống cháy rừng. Phát huy hiệu quả dự án rau an toàn ở xã Tân Liên, Gia Cát, 
tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp gắn với 
đầu ra cho sản phẩm, chỉ đạo xây dựng thương hiệu nông sản, quy trình sản xuất 
rau, thực phẩm an toàn, đẩy mạnh liên kết giữa người nông dân với doanh 
nghiệp, hợp tác xã để phát triển thành chuỗi giá trị nông nghiệp và tăng giá trị 
sản phẩm nông nghiệp. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu mỗi xã tăng bình quân từ 01 - 02 
tiêu chí, đưa xã Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Tiếp tục 
quan tâm duy trì các tiêu chí ở 04 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây 
dựng 04 khu dân cư kiểu mẫu tại các xã đạt chuẩn. Đề xuất với Sở Giao thông 
Vận tải xem xét, điều chỉnh hành lang quốc lộ 1A cũ, vị trí quy hoạch trụ sở 
Đảng ủy, HĐND, UBNDvà Nhà văn hóa xã Tân Thành phù hợp với điều kiện 
và tình hình thực tế, phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn xử lý một số cột 
điện và đường dây điện bảo đảm an toàn cho Nhân dân và học sinh mầm non tại 
trung tâm xã. 
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- Về công tác đầu tư xây dựng, hoạt động thương mại xuất nhập khẩu và 
phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại: 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công 
các công trình, dự án; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án 
chuyển tiếp như Khu trung chuyển hàng hóa, Bãi đỗ xe và trạm trung chuyển 
hành khách Hữu Nghị, dự án Khu chế xuất (xã Hồng Phong, Phú Xá, Thụy 
Hùng); giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trên địa 
bàn huyện,... Phối hợp với các ngành chức năng không để xảy ra hiện tượng ùn 
ứ hàng hóa xuất khẩu tại các cửa khẩu, tạo điều kiện thông quan; tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, không để hình thành các điểm nóng về 
buôn lậu. 

- Công tác thu chi ngân sách: Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu chi 
ngân sách, tiếp tục rà soát các nguồn thu, khoản thu, sắc thuế để có biện pháp 
tăng thu hiệu quả; tích cực chống thất thu từ các hoạt động thương mại, xây 
dựng cơ bản, dịch vụ, vận tải,... kiên quyết xử lý các khoản nợ thuế; kiểm soát 
chặt chẽ công tác chi ngân sách, bảo đảm chi đúng mục đích, đúng đối tượng, 
hiệu quả, tiết kiệm. 

2.3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo; lao động việc làm; nội 
vụ; tôn giáo; cải cách hành chính; thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo 

- Thực hiện tốt các công tác dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục tại 
các xã biên giới, tuyên truyền, giáo dục và thực hiện tốt Điều lệ trong các trường 
học; đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiên cố hóa trường lớp học cấp mầm non, tiểu 
học giai đoạn 2017 - 2020, xây dựng các trường mầm non chưa có cơ sở vật chất 
riêng (trường Mầm non xã Công Sơn), đầu tư và cải tạo nhà vệ sinh trong các 
trường học, phấn đấu thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia. 

- Thực hiện tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống 
dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm bệnh; phấn đấu 02 xã đạt chuẩn 
quốc gia về y tế,... 

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, 
thể thao và du lịch; tăng cường công tác quản lý các cơ sở tín ngưỡng và tổ chức 
lễ hội; nghiên cứu đầu tư, khai thác các tiềm năng để phát triển du lịch. 

- Công tác lao động, thương binh và xã hội: Tiếp tục nâng cao chất lượng 
công tác dạy nghề và hướng nghiệp cho học sinh, chăm lo gia đình chính sách, 
người có công, làm tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường tuyên truyền và quản 
lý người dân xuất cảnh sang Trung Quốc lao động theo đúng quy định. 

- Công tác nội vụ; tôn giáo; cải cách hành chính; thanh tra, tiếp dân, giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành 
chính, cung ứng dịch vụ công, thực hiện tốt công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
các cơ quan đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với 
tinh giản biên chế. Thực hiện có hiệu quả Đề án sáp nhập thôn, khối phố và sáp 
nhập xã trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ 
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cương hành chính. Tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại 
tố cáo, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài cũng như phát sinh mới 
trên địa bàn, chú trọng công tác hòa giải thành tại sơ sở. Tăng cường quản lý 
hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo đúng quy định. 

2.4. Công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phối 
hợp chặt chẽ các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng bảo đảm giữ vững 
chủ quyền, an ninh, biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 
chuẩn bị các điều kiện để hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020; phấn 
đấu giảm 3% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 80% 
trở lên, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên, kiềm chế, 
kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp bảo vệ đường biên, mốc giới, quản lý 
các khu vực cửa khẩu; các chủ trương, kế hoạch hoạt động đối ngoại chính 
quyền và đối ngoại nhân dân, phối hợp tổ chức thành công chương trình Gặp 
mặt đầu Xuân 2019, Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 10 tại Lạng Sơn 
(từ ngày 21 đến 23/3/2019). 

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: KHĐT, TC, NNPTNT, GTVT,  TNMT, 
YT, GDĐT, LĐ-TBXH, VHTTDL, CT; 
- Ban Dân tộc, Liên minh HTX, Cục Thuế tỉnh; 
- Công an, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 
- Văn phòng ĐP CTXDNTM tỉnh;  
- UBND huyện Cao Lộc: 
- UBND xã Tân Thành, huyện Cao Lộc; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

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

 
 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
 

 

 


		2019-03-12T07:48:17+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




