
 
 

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP  

ngày 19/6/2017 của Chính phủ   
 

 

Thùc hiện Công văn số 2271/STC-QLNS, ngày 15/11/2018 của Sở Tài 
chính tỉnh Lạng Sơn về việc kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 
19/6/2017 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng báo cáo tình hình 
thực hiện Nghị quyết như sau: 

1. Quá trình xây dựng và ban hành Chương trình hành động của huyện 

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2018 của Chính phủ về việc 
chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, 
UBND huyện Chi Lăng đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huyện rà soát lại 
các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ mình quản lý. Chú trọng là Phòng Tài 
chính - Kế hoạch huyện là cơ quan tham mưu về lĩnh vực ngân sách nhà nước và 
quản lý nợ công các dự án trên địa bàn huyện.   

UBND huyện chủ động ban hành Quyết định, Hướng dẫn về việc thực 
hiện quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả, tiết kiệm và trách để tình 
trạng nợ công lên cao gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội trên 
địa bàn huyện. 

2. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 

Hàng năm, UBND huyện Chi Lăng đều xây dựng các Kế hoạch, các 
Chương trình làm việc về phát triển kinh tế - xã hội theo năm, theo giai đoạn, các 
Đề án liên quan đến sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế. Từ đó làm căn cứ để ban 
hành các quyết định về giao dự toán ngân sách nhà nước, quản lý và sử dụng ngân 
sách đúng mục tiêu đã đề ra, cụ thể: 

* Về lĩnh vực đầu tư công:  

- Ban hành văn bản triển khai Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 
20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Xây dựng Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây 
dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 718/BC-UBND Chi Lăng, ngày 26 tháng  11 năm 2018 



 2 

- Tập trung đổi mới cơ chế và cách thức huy động, phân bổ, quản lý và sử 
dụng vốn đầu tư.  

- Ban hành Nghị quyết về Đầu tư công hàng năm để làm căn cứ ban hành 
Quyết định phê duyệt danh mục, phân bổ nguồn vốn bao gồm vốn NSTW, NSĐP 
và nguồn vốn xã hội hóa (nhân dân đóng góp). 

* Về tái cơ cấu việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp giáo dục, y tế: 

Đến nay, dịch vụ công về giáo dục trên địa bàn huyện chưa phát triển do hầu 
hết các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo không có nguồn thu khác ngoài thu 
học phí theo quy định của nhà nước. Tất cả các cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và 
học đều chờ đầu tư từ NSNN nên chỉ đảm bảo những tiêu chí cơ bản trong công tác 
giáo dục và đào tạo. 

Bên cạnh đó, dịch vụ công về y tế cũng chưa thực sự phát triển bởi nguồn 
thu từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chỉ đảm bảo được 60-70% chi phí còn lại 
vẫn được đảm bảo bởi NSNN. Do đó, việc đầu tư các trang thiết bị, máy móc khám 
bệnh, chữa bệnh còn thấp, dịch vụ công không đảm bảo theo đúng quy trình của 
nhà nước về công tác khám bệnh, chữa bệnh. 

* Về việc sắp xếp bộ máy và tinh giảm biên chế: 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Chi Lăng đang thực hiện các đề án: Đề án số 
67/ĐA-UBND ngày 14/12/2017 của UBND huyện Chi Lăng, Đề án tinh giản 
biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng; Đề án số 
02 /ĐA-UBND ngày 19/01/2018 về tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu lại đội 
ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở 
cấp xã, thôn và khu phố; Đề án số 41/ĐA-UBND ngày 26/4/2018 về điều chỉnh, bổ 
sung Đề án 40/ĐA-UBND ngày 26/6/2017 của UBND huyện về rà soát, sắp xếp lại 
mạng lưới trường, lớp, học sinh và tinh giản biên chế đối với giáo dục mầm non, 
giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở từ nay đến năm 2021; Đề án số 
05/ĐA-UBND ngày 31/01/2018 về điều chỉnh tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 
theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. 

Việc thực hiện các đề án cơ bản đã đem lại những kết quả nhất định, cụ thể: 

- Sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Sáp nhập Phòng Dân tộc vào Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
thành Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 

- Sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Văn hoá - Thể 
thao và sự nghiệp Thư viện tại Phòng Văn hóa và Thông tin thành Trung tâm 
Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

Rà soát thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018: 24 người.  

Số biên chế tinh giản theo Nghị định 108 từ năm 2015 đến năm 2018 so 
với biên chế được giao năm 2015:  

- Biên chế công chức hành chính: 08/97 người chiếm tỷ lệ 8,24%. 

- Sự nghiệp Văn hóa -Thể thao: 04/39 người chiếm tỷ lệ 10,2%. 
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- Sự nghiệp GD&ĐT: 69/1657 người chiếm tỷ lệ 4,16%. 

(Có phụ lục 01 kèm theo) 

Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đã phần nào ảnh hưởng, tác động 
đến công tác quản lý thu, chi tài chính ngân sách trên địa bàn cả về mặt đạt được 
và tồn tại hạn chế: 

- Mặt tích cực: Việc phân bổ và giao dự toán gọn nhẹ hơn, khả năng tiếp 
cận công việc của cán bộ công chức, viên chức nhanh hơn do khối lượng công 
việc ngày càng nhiều nhưng số biên chế thì giảm đi. 

- Mặt tồn tại: Khi sáp nhập các phòng ban và tinh giản biên chế nghỉ theo 
Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 thì khối lượng công việc, biên chế 
thì ít nên áp lực công việc lớn, ảnh hưởng đến chất lượng công việc, nhiệm vụ 
được giao. Đặc biệt lĩnh vực giáo dục và đào tạo, số lượng học sinh ngày càng 
tăng, kiến thức cập nhật ngày càng lớn nhưng biên chế lại giảm và định mức giờ 
dạy của giáo viên không tăng nên buộc các đơn vị nhà trường phải ký thêm hợp 
đồng. Do đó, NSNN lại vẫn phải cấp bổ sung thêm dẫn đến lại việc tiết kiệm đạt 
kết quả không như kế hoạch đề ra sau khi tinh giản biên chế. 

* Về cơ cấu lại thu NSNN:  

Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện vẫn luôn chỉ đạo Chi cục Thuế phối 
hợp với các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện đồng bộ, 
quyết liệu các biện pháp nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy 
định. UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thu ngân 
sách huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban để tập 
trung chỉ đạo các biện pháp thu ngân sách trên địa bàn, thành lập Tổ kiểm tra, 
đôn đốc thu lệ phí môn bài. Chi cục Thuế đã chủ động tham mưu cho UBND 
huyện chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác kê khai, nộp 
thuế đối với hoạt động XDCB tư nhân, của các hộ kinh doanh nhà hàng, nhà 
nghỉ, dịch vụ vui chơi, giải trí nhằm tập trung vào những nguồn thu, sắc thuế 
còn thất thu, tạo môi trường bình đẳng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

 Để thực hiện thu đầy đủ các khoản thuế trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo 
thu ngân sách đã yêu cầu Chi cục Thuế phối hợp với các cơ quan chức năng, các 
xã, thị trấn thực hiện những công tác: Công tác tuyên truyền - hỗ trợ; Công tác 
quản lý khai thuế; Công tác quản lý nợ thuế... 

 * Về cơ cấu lại chi ngân sách: 

 UBND huyện luôn xây dựng dự toán chi đảm bảo cơ cấu chi đầu tư và chi 
thường xuyên phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. 
Tỷ trọng chi lương và các khoản có tính chất chi theo lương chiếm gần 50% trên 
tổng số chi của từng lĩnh vực; chiếm trên 50% trên tổng chi thường xuyên của 
ngân sách huyện. 

 * Về quản lý nợ công và cơ cấu lại nợ công: 

 Việc quản lý và theo dõi nợ công các dự án đầu tư trên địa bàn huyện luôn 
được các cấp quan tâm chỉ đạo, hạn chế thấp nhất việc nợ đọng các dự án. Chủ 
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động rà soát và cân đối nguồn vốn được giao để bố trí, phân bổ cho các dự án đã 
hoàn thành, bàn giào đưa vào sử dụng, số vốn còn lại mới bố trí cho các dự án 
khởi công mới. Tránh để tình trạng nợ đọng kéo dài gây ảnh hưởng đến tình 
hình nợ công chung của cả nước. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP của 
Chính phủ của UBND huyện Chi Lăng. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài chính tỉnh (BC); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lãnh đạo phòng TC-KH; 
- Lưu: VT (Tr, 8b). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Đinh Hữu Học 
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