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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện tại 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 xã Chiến Thắng 

 

 

        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 09/02/2023, đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 01 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 Chiến Thắng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Quang 

Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lô Minh 

Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị 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; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; 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 Chiến Thắng. 

Sau khi nghe lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Chiến Thắng 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 Vi 

Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Đoàn Kiểm 

tra số 01 kết luận như sau: 

I. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Đảng ủy, UBND xã Chiến Thắng đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, thành 

phần tham dự với Đoàn Kiểm tra đầy đủ. Xây dựng báo cáo theo đề cương. 

UBND xã Chiến Thắng đã đoàn kết, chủ động thực hiện 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 (đạt 44,4%); tổ chức tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết 
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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. 

2. Hạn chế 

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

UBND xã Chiến Thắng còn tồn tại một số hạn chế:  

- Xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn Kiểm tra số 01 còn chưa cụ thể về số liệu, 

thiếu các nội dung về công tác xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng Đảng. 

 - Chưa xây dựng đầy đủ các văn bản trong tổ chức triển khai thực hiện 

nhiệm vụ: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch 

triển khai công tác dân vận chính quyền; Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân 

chủ ở xã. 

- Chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện về rà 

soát, thống kê quy hoạch sử dụng đất dẫn đến còn có quy hoạch chưa phù hợp với 

nhu cầu thực tế trên địa bàn xã.  

- Kết  quả thực hiện công tác quản lý, đăng ký đất đai lần đầu đối với  người  sử  

dụng  đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn đạt tỷ lệ thấp. 

 - Xã chưa đăng ký xây dựng cầu, ngầm trên địa bàn. 

- Công tác thi đua khen thưởng chưa được quan tâm (Năm 2022 không gửi hồ 

sơ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức). 

- Có mô hình phát triển kinh tế nhưng quy mô còn nhỏ, chưa được nhân 

rộng: dưa leo bao tử,... 

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

1. Đảng ủy, UBND xã Chiến Thắng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến 

phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 01. 

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tập thể, cán bộ, công chức 

Đảng ủy, UBND xã Chiến Thắng; 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 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.  

2. Đối với dự thảo Báo cáo của UBND xã về kết quả tình hình triển khai kế 

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

sở các ý kiến đóng góp, bổ sung đầy đủ các nội dung về công tác xây dựng nông 

thôn mới, công tác xây dựng Đảng, số liệu, minh chứng kèm theo, hoàn thiện báo 

cáo gửi Đoàn Kiểm tra qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 

20/02/2023. 
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3. Xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản trong tổ chức triển khai thực 

hiện nhiệm vụ; quản lý công tác thu, chi ngân sách; giao tăng thu, tăng chi đảm bảo 

theo quy định. Kịp thời đăng tải các văn bản, hướng dẫn trong tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ. Hoàn thiện, ban hành đầy đủ văn bản mà Đoàn Kiểm tra số 01 đã chỉ ra 

tại cuộc kiểm tra để tổ chức triển khai thực hiện. Hoàn thành trước tháng 3/2023. 

4. Chỉ đạo sản xuất Đông Xuân; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật 

nuôi. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác trồng rừng gắn với chăm sóc, 

quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân sản xuất các sản phẩm nông 

sản theo hướng nông nghiệp tốt, sản xuất hữu cơ đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Quan tâm phát triển các mô hình dưa chuột bao tử; trồng thông, khai thác nhựa 

thông trên địa bàn. 

6. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn bản để tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới. Lựa chọn nội dung, khối lượng 

công việc thực hiện, phân công cụ thể và có lộ trình trong tổ chức thực hiện. Đặc 

biệt đối với các tiêu chí: Nghèo đa chiều (có địa chỉ cụ thể; giao công chức phụ 

trách theo dõi); điện; y tế. 

 7. Xây dựng kế hoạch, phân công phân nhiệm trong tổ chức triển khai từng 

nhiệm vụ, thực hiện các giải pháp đồng thời thường xuyên đôn đốc, giám sát tổ 

chức thực hiện hiệu quả, rõ nét các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được phê duyệt. 

8. Quan tâm chỉ đạo thực hiện 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. 

9. Tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện triển khai 

các dự án trên địa bàn, nhà văn hóa xã; theo dõi đảm bảo tiến độ theo quy định. 

10. Rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là các hộ 

nghèo, cận nghèo để có biện pháp trợ cấp, cứu trợ kịp thời; xây dựng kế hoạch cụ 

thể, chi tiết giảm tỷ lệ hộ nghèo. Phát huy các dự án xóa đói giảm nghèo, đảm bảo 

an sinh xã hội. 

11. Tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ lớn của đất 

nước gắn với chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống tệ nạn xã 

hội, an toàn giao thông. Tăng cường quản lý lễ hội; ngăn chặn, xử lý hoạt động mê 

tín dị đoan. 

12. Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho 

Nhân dân; tăng cường công tác y tế dự phòng. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

13. Chỉ đạo quyết liệt thực  hiện công tác quản lý, đăng ký đất đai lần đầu 

đối với  người  sử  dụng  đất  và  người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa 

bàn.  Chủ động phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các cơ quan đơn 
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vị có liên quan mở rộng thêm diện tích đất các trường Mầm Non, Tiểu học trên địa 

bàn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. 

14. Kiện toàn bộ phận một cửa cấp xã; nâng cao chất lượng trang thông tin 

điện tử, hệ thống loa truyền thanh. 

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 

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).  

15. 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, phấn đấu 

giảm cả ba tiêu chí. Tổ chức huấn luyện dân quân theo kế hoạch. 

16. Quan tâm phát triển đảng viên đảm bảo chỉ tiêu được giao, nhất là phát 

triển trong lực lượng dân quân tự vệ, giáo viên, đoàn viên thanh niên; công tác thi 

đua khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Chú trọng công tác quy hoạch 

cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt của xã. 

17. Chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. 

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề năm 2023 là “Siết chặt kỷ 

cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

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

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

nghị Đảng ủy, UBND xã Chiến Thắng chủ động phối hợp với các phòng, ban 

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

2. Đối với nội dung đề xuất xã thiếu công chức văn phòng thống kê, đề nghị 

xã đăng ký theo Văn bản số 177/UBND-NV ngày  02/02/2022 của UBND huyện 

về xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023. 

3. Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện, các cơ quan có liên quan tham mưu văn bản UBND huyện chỉ đạo các 

đơn vị sự nghiệp Trường học từ năm học 2022 - 2023 không xem xét đề nghị 

tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với Hiệu trưởng các trường 

chưa thực hiện xong nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về đất nhà 

trường theo văn bản chỉ đạo của UBND huyện. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp trường học từ năm học 2022 - 2023 chưa thực 

hiện xong nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo văn bản chỉ đạo 

của UBND huyện, sẽ là căn cứ để xem xét không đề nghị tặng danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng. Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với Phòng 
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Giáo dục và Đào tạo huyện và các cơ quan liên quan tham mưu; Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện triển khai tới các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 

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

của đơn vị tham gia hướng dẫn, đôn đốc xã Chiến Thắng 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 hiệu quả. 

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

Thắng 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 Chiến Thắng; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP (TĐT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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