
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHI LĂNG 
 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chi Lăng, ngày          tháng 02 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện về  

Chương trình kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -  

xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 tại UBND các xã, thị trấn 

 

 

           1. Ngày 12/01/2023 UBND huyện Chi Lăng ban hành Thông báo số 17/TB-

UBND về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách Nhà nước năm 2023; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại UBND các xã, thị trấn. 

Tuy nhiên căn cứ vào điều kiện thực tế các xã, thị trấn để tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo có hiệu quả. UBND huyện điều chỉnh lịch kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 tại 

UBND các xã, thị trấn (các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Thông báo số 

17/TB-UBND, ngày 12/01/2023 của UBND huyện; các xã, thị trấn xây dựng báo 

cáo bổ sung thêm nội dung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

trên địa bàn), cụ thể như sau: 

1.1. Đoàn số 1: Đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện - 

Trưởng Đoàn. 

Thư ký Đoàn Kiểm tra số 1: Đồng chí Tô Đức Thắng, Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và UBND huyện, SĐT: 0865.201.561. 

  

STT Thời gian Đơn vị được kiểm tra Ghi chú 

1 8h00’-11h30’ 

08/02/2023 (thứ 4) 
UBND xã Nhân Lý 

 

2 14h00’-17h30’ 

08/02/2023 (thứ 4) 
UBND xã Mai Sao 

 

3 8h00’-11h30’ 

09/02/2023 (thứ 5) 
UBND xã Chiến Thắng 

 

4 8h00’-11h30’ 

14/02/2023 (thứ 3) 
UBND xã Thượng Cường 

 

5 14h00’-17h30’ 

14/02/2023 (thứ 3) 
UBND xã Quan Sơn 

 

6 8h00’-11h30’ 

17/02/2023 (thứ 6) 
UBND Thị trấn Chi Lăng 

 

7 14h00’-17h30’ 

17/02/2023 (thứ 6) 
UBND xã Bắc Thủy 
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1.2. Đoàn số 2: Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện - 

Trưởng Đoàn. 

Thư ký Đoàn Kiểm tra số 2: Đồng chí Nông Thị Vy Hương, Chuyên viên 

Văn phòng HĐND và UBND huyện, SĐT: 0912.128.515. 

 

STT Thời gian Đơn vị được kiểm tra Ghi chú 

1 
14h00’-17h30’ 

09/02/2023 (thứ 5) 
UBND xã Y Tịch  

2 8h00’-11h30’ 

15/02/2023 (thứ 4) 
UBND xã Bằng Hữu 

 

3 14h00’-17h30’ 

15/02/2023 (thứ 4) 
UBND xã Bằng Mạc 

 

4 8h00’-11h30’ 

20/02/2023 (thứ 2) 
UBND xã Vân Thủy 

 

5 8h00’-11h30’ 

21/02/2023 (thứ 3) 
UBND xã Gia Lộc 

 

6 14h00’-17h30’ 

21/02/2023 (thứ 3) 
UBND Thị trấn Đồng Mỏ 

 

 

1.3. Đoàn số 3: Đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện - 

Trưởng Đoàn. 

Thư ký Đoàn Kiểm tra số 3: Đồng chí Bạch Đỗ Tiến, Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và UBND huyện, SĐT: 0979.199.566. 
 

STT Thời gian Đơn vị được kiểm tra Ghi chú 

1 8h00’-11h30’ 

10/02/2023 (thứ 6) 
UBND xã Liên Sơn 

 

2 14h00’-17h30’ 

10/02/2023 (thứ 6) 
UBND xã Lâm Sơn 

 

3 8h00’-11h30’ 

13/02/2023 (thứ 2) 
UBND xã Vạn Linh 

 

4 14h00’-17h30’ 

13/02/2023 (thứ 2) 
UBND xã Hòa Bình 

 

5 

 

8h00’-11h30’ 

16/02/2023 (thứ 5) 
UBND xã Vân An 

 

6 14h00’-17h30’ 

16/02/2023 (thứ 5) 
UBND xã Chi Lăng 

 

7 14h00’-17h30’ 

20/2/2023 (thứ 2) 
UBND xã Hữu Kiên 

 

 

2. Để thực hiện có hiệu quả các nội dung kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 tại 

UBND các xã, thị trấn, căn cứ chức năng nhiệm vụ, đồng chí Vi Nông Trường, 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng, 
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ban chuyên môn huyện tham mưu các nội dung UBND các xã, thị trấn đề xuất, báo 

cáo Trưởng Các Đoàn Kiểm tra (gửi về thư ký theo Đoàn Kiểm tra trước 02 ngày 

kiểm tra), cụ thể như sau: 

 

STT Đơn vị được kiểm tra Đề xuất, kiến nghị 
Đơn vị  

tham mưu 

1 

UBND xã Nhân Lý 

- Đề nghị huyện quan tâm phân bổ 

nguồn vốn xây dựng các công trình 

dự án thuộc nguồn lực đầu tư của nhà 

nước trên địa bàn xã được đảm bảo 

tiến độ kế hoạch 

 - Đề nghị bổ sung thêm 01 công 

chức địa chính – Nông Nghiệp - Xây 

dựng và Môi trường và 01 công chức 

văn hóa xã hội. 

TCKH; Nội 

vụ 

2 UBND xã Mai Sao Không đề xuất  

3 

UBND xã Liên Sơn 

- Quan tâm bố trí nguồn vốn để đầu tư 

sửa chữa cải tạo lưới điện trên địa bàn 

để hoàn thành tiêu chí số 4 về điện 

- Đề nghị các phòng, ban chuyên môn 

huyện xem xét xây thêm phòng bộ 

môn, phòng hành chính quản trị trường 

Tiểu học và Trung học cơ sở  

GD và ĐT; 

KTHT; TC-

KH 

4 UBND xã Lâm Sơn Không đề xuất  

5 

UBND xã Chiến Thắng 

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo khảo 

sát nâng cấp tuyến mương thủy lợi 

Nà Mu đoạn từ Làng Thành đến Nà 

Dạ hiện nay đã xuống cấp. 

- Kiến nghị UBND huyện hỗ trợ 

kinh phí giải phóng mặt bằng  mở 

rộng trường Tiểu học xã diện tích dự 

kiến thu hồi giải phóng mặt bằng là 

340m2. 

 

KTHT; 

TCKH 

6 

UBND xã Bằng Hữu 

- Kiến nghị UBND huyện sớm triển 

khai tuyến đường Kéo Phầy – Nà Pò 

tuyến đường Kéo Phầy – Pá Tào; 

tuyến mường Làng Tuống đã được 

ghi vốn năm 2022. 

- Đề nghị UBND huyện quan tâm 

mở 03 tuyến đường đi xã Gia Lộc và 

huyện Văn Quan 

KTHT; 

TCKH 



4 

 

 

7 

UBND xã Bằng Mạc 

- Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ 

trợ xã các mô hình phát triển kinh tế. 

- Đề nghị UBND huyện quan tâm mở 

các lớp đào tạo, tập huấn học tập về 

các mô hình phát triển kinh tế phù hợp 

với địa bàn xã. 

- Đề nghị huyện đôn đốc việc cấp thẻ 

mới cho cán bộ, công chức xã kịp thời 

(một số cán bộ, công chức đến công 

tác tại xã 01 năm chưa được cấp thẻ). 

TCKH; 

LĐ,TB,XH-

DT; TT 

GDNN-

GDTX; Nội 

vụ 

8 UBND xã Thượng Cường Chưa đề xuất  

9 

UBND xã Y Tịch 

- Đề nghị quan tâm bố trí nguồn lực 

để đầu tư, xây mới đoạn đường Lân 

tâm thôn thần Lãng theo đề xuất, 

đăng ký của xã trong năm 2022. 

- Tham mưu với tỉnh để sớm quan 

tâm cải tạo sửa chữa tuyến đường 

ĐH88. 

- Đề nghị cấp trên khảo sát sửa chữa 

và nâng cấp 01 cây cầu qua suối 

thường xuyên ngập lụt cao khi có 

mưu lũ gây nguy hiểm cho người 

dân (Cầu Làng Chinh thôn Thạch 

Lương). 

KTHT; TC-

KH 

10 UBND xã Vân An Không đề xuất  

11 UBND xã Vân Thủy Không đề xuất  

12 

UBND Thị trấn Đồng Mỏ 

- Đề nghị UBND huyện, các phòng 

ban chuyên môn tiếp tục quan tâm 

hỗ trợ kinh phí, vật liệu để thị trấn 

thực hiện cải tạo, nâng cấp các tuyến 

đường tại các khu phố trên địa bàn 

thị trấn Đồng Mỏ. 

- Đề nghị UBND huyện, các phòng 

ban chuyên môn quan tâm, xem xét 

hỗ trợ kinh phí để thị trấn mở rộng 

mô hình xây dựng khu dân cư kiểu 

mẫu và đô thị văn minh được đồng 

bộ. 

 

KTHT; 

TCKH 
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13 

UBND xã Vạn Linh 

- UBND huyện, phòng NN & PTNT 

huyện quan tâm, xem xét hỗ trợ 

giống cây hồi cho bà con nhân dân 

để phát triển cây hồi trên địa bàn xã 

nhằm nâng cao thu nhập. 

- UBND huyện, phòng NN & PTNT 

huyện quan tâm, xem xét hỗ trợ 

giống cây đào cho các hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại 

các thôn trên địa bàn xã Vạn Linh 

 

NN & PTNT 

14 UBND xã Chi Lăng Không đề xuất  

15 

UBND xã Quan Sơn 

- Đề nghị UBND huyện, phòng Kinh 

tế và Hạ tầng huyện tạo điều kiện 

cung cấp xi măng và nguồn hỗ trợ 

xây dựng cầu dân sinh xóm Nà Cai, 

thôn Mu Cai Pha (đã động thổ ngày 

13/01/2023) để người dân yên tâm 

xây dựng cầu; 

- Đề nghị UBND huyện cho phép 

chuyển nguồn dự kiến hỗ trợ cầu Pắc 

Piếng, thôn Làng Hăng do ảnh 

hưởng đợt mưa lớn ngày 10/5 và 

08/6/2022 là 100 triệu về cho cầu 

xóm Nà Ké, thôn Đông Mồ, nâng 

tổng hỗ trợ của nhà nước lên 200 

triệu. 

- Đề nghị UBND huyện, các phòng 

ban chuyên môn của huyện quan 

tâm, xem xét phân bổ sớm kinh phí 

hỗ trợ duy trì, nâng cao tiêu chí 

Nông thôn mới năm 2023 để xã 

triển khai hoàn thiện tiêu chí nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao 

theo chuẩn mới đã đăng ký như làm 

biển chỉ dẫn, hệ thống cảnh báo an 

toàn giao thông, trồng cây xanh, 

đường hoa, điện chiếu sáng… của 

tiêu chí Giao thông và các tiêu chí 

khác. 
 

KTHT; 

TCKH 
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16 UBND Thị trấn Chi Lăng Không đề xuất  

17 UBND xã Gia Lộc Không đề xuất  

18 

UBND xã Hòa Bình 

- Đề xuất được biên chế thêm 01 

chức danh công chức Văn phòng- 

Thống kê (phụ trách công tác thống 

kê); 01 chức danh công chức Địa 

chính- Xây dựng- NN&MT. 

- Đề xuất bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp 

vụ đối với các chức danh lãnh đạo 

chủ chốt cấp xã. 
 

Nội vụ 

19 UBND xã Bắc Thủy Không đề xuất  

20 

UBND xã Hữu Kiên  

- Đề nghị UBND huyện quan tâm 

đầu tư xây dựng trụ sở UBND xã, vì 

trụ sở UBND xã đã xuống cấp 

nghiêm trọng, không đảm bảo. 

- Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đặc 

biệt là hạ tầng giao thông. 

- Quan tâm các chính sách hộ nghèo 

để người nghèo vươn lên thoát 

nghèo. 

 

Lưu ý: Trong trường hợp lịch Trưởng Đoàn Kiểm tra phát sinh đột xuất 

trùng với lịch làm việc của Đoàn Kiểm tra, Thư ký Đoàn Kiểm tra chủ động xin ý 

kiến Trưởng Đoàn Kiểm tra đồng thời thông báo lại lịch làm việc cho thành phần 

Đoàn Kiểm tra, đơn vị được kiểm tra. 

Trên đây là Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện về Chương 

trình kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2023 tại UBND các xã, thị trấn. Đề nghị các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, TTHĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện;   

- Các đồng chí Ủy viên BTV HU; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các thành phần tham gia cùng Đoàn;                

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP (TĐT).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 
 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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