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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

 Phó Chủ tịch UBND huyện 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 xã Bằng Mạc 
 

 

        Thực hiện Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2023 của UBND 

huyện Chi Lăng 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. 

Ngày 15/02/2023, đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 02 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 2023; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại xã Bằng Mạc. Tham dự buổi làm việc 

có đồng chí Lô Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, 

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND 

huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch; 

Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa và Thông tin; Nội 

vụ; Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng 

HĐND và UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, 

UBND, Ủy ban MTTQVN, lãnh đạo các nhà trường, y tế và một số chức danh 

chuyên môn liên quan của xã Bằng Mạc. 

Sau khi nghe lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bằng Mạc báo cáo kết quả 

triển khai 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, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự làm việc, đồng chí 

Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND 

huyện, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 02, kết luận như sau: 

I. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Đảng ủy, UBND xã Bằng Mạc đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, thành 

phần tham dự với Đoàn Kiểm tra đầy đủ; xây dựng báo cáo đảm bảo đúng thời 

gian quy định.  
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UBND xã Bằng Mạc đã chủ động xây dựng và ban hành tương đối đầy đủ, 

kịp thời các văn bản, các giải pháp về điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh; công tác thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo (Tổng thu 

ngân sách tháng 01 năm 2023 đạt 53,43% KH huyện giao); tổ chức tốt các hoạt 

động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; công tác chăm sóc 

sức khỏe Nhân dân được tăng cường; tổ chức ra quân đầu xuân theo đúng kế hoạch 

bảo đảm thiết thực, hiệu quả 8/8 thôn, tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ ”... 

UBND xã Bằng Mạc đã bám sát các nhiệm vụ được giao để chỉ đạo tổ chức 

triển trai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức sản xuất kịp thời vụ, tiến độ; tình hình an ninh 

trật tự ổn định, được giữ vững, được đảm bảo trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

UBND xã đã chủ động ban hành các kế hoạch giao chỉ tiêu cao hơn huyện; chủ 

động chỉ đạo Nhân dân triển khai sớm mô hình sản xuất thuốc lá...  

2. Hạn chế 

Trong công tác tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ Đảng ủy, 

UBND xã Bằng Mạc còn tồn tại một số hạn chế:  

 - Kết cấu báo cáo chưa đảm bảo theo nội dung gợi ý Chương trình số 

01/CTr-UBND ngày 05/01/2023 của UBND huyện Chi Lăng 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. 

 - Chưa quan tâm đến việc phát triển các Hợp tác xã. 

- Chưa chú trọng công tác lập hồ sơ điện tử; việc thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến còn nhiều hạn chế. 

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

1. Đảng ủy, UBND xã Bằng Mạc tiếp thu nghiêm túc các ý kiến phát biểu 

chỉ đạo của đồng chí Lô Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban 

Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. 

2. Đảng ủy, UBND xã Bằng Mạc tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, 

thống nhất tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm, năng lực công tác của cán bộ, 

công chức, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, phân công phân nhiệm vụ cụ 

thể từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, chịu trách 

nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề 

ra. 

Lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả ngay 

từ đầu năm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ 

thống chính trị. 

3. Kiểm tra, rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, bám sát chỉ tiêu 

HĐND huyện, UBND huyện giao; chủ động rà soát lại các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới nâng cao của giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch để duy trì nâng 
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cao các tiêu chí đã đạt, phấn đấu khắc phục những tiêu chí đã đạt giai đoạn trước 

nhưng hiện nay không đạt. 

Kiện toàn Ban chỉ đạo và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới nâng cao; 

phân công phân nhiệm cụ thể từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban 

Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, cán bộ công chức xã phụ trách từng tiêu chí cụ 

thể, tăng cường nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại khu dân cư. 

4. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo Nhân dân thực hiện tốt công tác phát triển 

kinh tế, chủ động gieo trồng các loại cây trồng vụ xuân kịp thời. Tuyên truyền 

vận động Nhân dân chăm sóc cây thuốc lá và các loại cây ăn quả; phát triển các 

mô hình kinh tế hiệu quả như mô hình cây cam canh, na, nho... 

Chỉ đạo thực hiện các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chống 

đói, rét cho cây trồng, vật nuôi. 

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, 

trong đó tập trung chỉ đạo việc thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử 

dụng đất và chú trọng rà soát, chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp 

luật về đất đai. 

6. Thường  xuyên đôn đốc,  giám  sát  tổ chức  thực  hiện  hiệu  quả,  rõ  

nét  các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch cụ 

thể, chi tiết, phân công phân nhiệm có lộ trình trong tổ chức triển khai từng 

nhiệm vụ. 

7. Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học. 

Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 

học 2023-2024, tuyên truyền cho học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid -19 trong trường học, công tác đảm bảo an toàn giao thông… 

8. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Rà 

soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân; triển khai đầy đủ, kịp thời các 

chính sách an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm công tác giảm nghèo trên địa bàn, 

phân công trách nhiệm cụ thể, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện. 

Triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. 

9. Thực hiện tốt Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và 

Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn; 

đưa tri thức trẻ về làm việc Hợp tác xã, phát triển hợp tác xã trên địa bàn. 

10. Tăng cường  kiểm  tra  kỷ luật,  kỷ cương hành chính; kiểm  tra  công  

vụ năm 2023 gắn với các nội dung thực hiện cải cách hành chính. Tiếp tục thực 

hiện chủ đề năm 2023 về “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết 

liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.  

Hoàn thành việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử trên hệ thống 

VNPT-iOffice đảm bảo thời gian hoàn thành trước ngày 10/3/2023 theo các văn 

bản: Văn bản số 2437/UBND-NV, ngày 21/11/2022 về việc đôn đốc lập hồ sơ 

lưu trữ điện tử, Văn bản số 1871/UBND-NV ngày 20/9/2022 về việc hướng dẫn 

thực hiện lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống 



4 

 

VNPT-iOffice và tổ chức tập huấn việc lập hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan 

trên Hệ thống VNPT-iOffice; Văn bản số 2736/UBND-NV, ngày 28/12/2022 về 

việc tiếp tục đôn đốc lập hồ sơ lưu trữ điện tử (lần 2). 

11. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu 

nại, tố cáo. Chỉ đạo công tác đấu tranh truy quét các loại tội phạm, phòng chống 

tệ nạn xã  hội;  thực  hiện  quyết  liệt  các  biện pháp đảm  bảo  an  toàn  giao 

thông. Tiếp  tục  thực  hiện  có  hiệu  quả Quyết định  số 06/QĐ-TTg ngày  

06/01/2022  của  Thủ tướng  Chính  phủ về việc  phê  duyệt Đề án “Phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 

số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tổ chức huấn 

luyện dân quân theo kế hoạch. 

12. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân; hưởng ứng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển 

sản xuất, kinh doanh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 

III. Về các đề xuất, kiến nghị 

1. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy, UBND xã Bằng Mạc đã 

được Đoàn công tác của huyện giải đáp, hướng dẫn cụ thể tại cuộc kiểm tra. Đề 

nghị Đảng ủy, UBND xã Bằng Mạc chủ động phối hợp với các phòng, ban 

chuyên môn của huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả. 

2. Giao  các  phòng ban  chuyên  môn  huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm  

vụ của đơn vị tham gia hướng dẫn, đôn đốc xã Bằng Mạc thực hiện hiệu quả kế 

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

tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao hiệu quả. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, UBND xã Bằng 

Mạc biết triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, thành viên Đoàn Kiểm tra; 

- UBND xã Bằng Mạc; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP (NTVH). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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