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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc Kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 tại huyện Tràng Định 

 
 

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 

tại huyện Tràng Định. Tham dự có Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, 

Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Thanh 

tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Thành phần huyện Tràng Định có đồng chí Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện và lãnh đạo các 

phòng, ban chuyên môn của huyện. 

Sau khi kiểm tra, khảo sát thực tế một số vườn trồng cây Quế, Thạch đen 

trên địa bàn huyện, Đoàn kiểm tra đã làm việc với huyện Tràng Định nghe báo 

cáo tình hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng, 

giải ngân vốn đầu tư công các dự án và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo năm 2022 trên địa bàn huyện; ý kiến tham gia của các 

thành phần dự làm việc, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 kết luận như sau:  

1. Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nghiêm túc, tích cực của UBND huyện 

Tràng Định trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí thành phần làm việc 

đầy đủ theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh tại Chương trình số 26/CTr-UBND 

ngày 28/5/2022 về kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022 

UBND huyện Tràng Định đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh 

kế nông lâm nghiệp; giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công các dự án; 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện và đã đạt 

được những kết quả tích cực; mặc dù trong điều kiện thời tiết bất lợi, thiên tai 

bất thường, dịch bệnh Covid-19 tiếp túc có những tác động sấu đến mọi mặt đời 

sống kinh tế xã hội, nhưng với sự nỗ lực, tích cực của cấp ủy, chính quyền và 

người dân đã tập trung sản xuất vụ đông xuân có diện tích gieo trồng tăng 3,1% 

so cùng kỳ, công tác cấp mã vùng trồng, phát triển vùng nguyên liệu Thạch đen 

sản phẩm chủ lực địa phương được quan tâm; giải phóng mặt bằng các dự án cơ 

bản đáp ứng yêu cầu tiến độ, không có vướng mắc; tiếp dân, giải quyết đơn thư, 

khiếu nại tố cáo kịp thời, hiệu quả, trên địa bàn không phát sinh vụ việc mới 

phức tạp… Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số hạn chế, UBND huyện Tràng 
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Định đã nhận diện chỉ ra tại Báo cáo của huyện, Đoàn kiểm tra nhất trí, nhấn 

mạnh hạn chế lớn nhất của huyện là việc triển khai xây dựng nông thôn mới còn 

chậm, lúng túng trong cách làm. 

2. Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ 

phát triển kinh tế xã hội năm 2022, hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ trọng tâm Tỉnh ủy giao huyện Tràng Định tại Quyết định số 652-

QĐ/TU ngày 20/01/2022, Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền 

huyện Tràng Định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp: tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt 

hại thiên tai đợt ngày 10/5/2022; chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Xuân, chuẩn 

bị cho sản xuất vụ Hè Thu kịp thời vụ; đẩy mạnh công tác trồng rừng, tăng 

cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát huy thế 

mạnh kinh tế lâm nghiệp, phát triển mở rộng diện tích cây Quế, Mắc ca, Thạch 

đen để trở thành vùng nguyên liệu tập trung, sản phẩm chủ lực của huyện thời 

gian tới. 

 - Tăng cường công tác thu chi ngân sách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 

công bảo đảm tỷ lệ đạt theo cơ chế điều hành của UBND tỉnh tại Quyết định số 

143/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về nhiệm vụ, 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 2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 90/TB-UBND ngày 

18/02/2022, Công văn số 539/UBND-KT ngày 18/5/2022 về việc đẩy nhanh tiến 

độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tiếp tục làm tốt công tác giải phóng 

mặt bằng các dự án, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý vướng mắc 

trong cấp mỏ đất phục vụ các dự án trên địa bàn theo quy định. 

- Tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng nông thôn mới, lấy bài học 

năm 2021 để rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện bảo đảm tiến độ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao năm 2022 của tỉnh. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng 

các công trình xây dựng hạ tầng nông thôn mới bảo đảm thời gian, chất lượng. 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư đến 

nghiên cứu, đầu tư các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung, phát triển 

đô thị để tạo động lực phát triển mới, có thêm nguồn lực tái đầu tư thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương. 

- Tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, 

xử lý tốt, triệt để các vụ việc có nhiều yếu tố tiềm ẩn dễ gây khiếu kiện đông 

người, hình thành điểm nóng phức tạp. 

3. Về kiến nghị, đề xuất của huyện Tràng Định: đã được các sở, ngành 

trao đổi, trả lời tại buổi làm việc. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ có 

trách nhiệm tiếp tục xem xét, hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị của UBND 

huyện Tràng Định theo quy định, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt 

thẩm quyền.  
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Riêng đối với kiến nghị về việc tạo điều kiện mở rộng địa điểm, tăng quy 

mô sản xuất của Công ty TNHH sản xuất và đầu tư XNK Đức Quý và tháo gỡ 

khó khăn trong việc giải quyết vướng mắc về đất đai, thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cây Thạch đen 

Trương Gia: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và 

Môi trường và các cơ quan liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét  

tháo gỡ đối với dự án nêu trên và các dự án tương tự, trình UBND tỉnh trước 

ngày 20/7/2022./. 
 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự làm việc;  

- UBND huyện Tràng Định; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Xuân Đồng  
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