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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của UBND xã Thái Bình
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 25/01/2020 của UBND huyện
về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch năm 2021, thực hiện nhiệm vụ Quý
I/2021 đối với các xã, thị trấn; ngày 01/3/2021, đoàn kiểm tra của huyện do
đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn; Tham gia
cùng đoàn có đồng chí Tô Thị Hiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện;
đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo
các phòng chuyên môn: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài chính - Kế
hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Nội vụ,
Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Nông nghiệp và
PTNT tiến hành kiểm tra UBND xã Thái Bình.
Sau khi nghe UBND xã Thái Bình báo cáo đánh giá tình hình triển khai Kế
hoạch năm 2021, kết quả thực hiện trong Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/
2021; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự buổi kiểm tra,
đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
UBND xã Thái Bình đã bám sát vào các văn bản chỉ đạo, điều hành của
UBND huyện, ban hành các kế hoạch, quyết định: giao chỉ tiêu kế hoạch phát
triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; giao chỉ tiêu kế
hoạch sản xuất Nông - Lâm nghiệp vụ sản suất Đông - Xuân năm 2020 - 2021;
những 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 2021; kế hoạch triển
khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên
địa bàn; Kế hoạch rà soát các thủ tục hành chính năm 2021; kế hoạch đánh giá
nội bộ hệ thống quản lý chất lượng năm 2021; Kê hoạch thực hiện công tác kiểm
tra , rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; Kế hoạch triển
khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp xã
Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, trong quý I, UBND xã đã ban hành
tương đối đầy đủ văn bản chỉ đạo, điều hành; việc triển khai thực hiện các chỉ
tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của xã đã đạt được nhiều kết quả tích
cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; công
tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm, công tác giáo dục đào tạo, chăm
sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao được quan tâm; các chính sách an sinh
xã hội được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

của nhân dân và phát triển kinh tế - xã2hội tại địa phương. Đoàn kiểm tra đánh
giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã Thái Bình và
đề nghị xã tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tạo đà cho
những tháng tiếp theo.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã năm 2021 và trong Quý I vẫn
còn một số hạn chế, đó là: UBND xã chưa niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực
Dân tộc; chưa sử dụng chữ ký số theo quy định hiện hành, chưa viết lại các quy
trình thủ tục hành chính theo Quyết định cắt giảm thủ tục hành chính năm 2020
của UBND tỉnh; Chưa ban hành Quyết định Ban chỉ đạo âp dụng, duy trì và cải
tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015; Quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ hệ thống quảm lý chất
lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND xã Thái Bình;
một số cán bộ, công chức chuyên môn của xã chưa chủ động, tích cực nghiên
cứu, tham mưu; thực hiện chế độ thông tin báo cáo đôi lúc chưa kịp thời; sự phối
hợp giữa xã với các phòng chuyên môn của huyện đôi khi chưa chặt chẽ, dẫn
đến hiệu quả công việc chưa cao. Những hạn chế UBND xã Thái Bình cần khắc
phục trong thời gian tới.
II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Yêu cầu UBND xã Thái Bình tiếp thu ý kiến phát biểu của các phòng
chuyên môn thuộc huyện tại buổi kiểm tra; Hoàn thiện báo cáo gửi về UBND
huyện trước ngày 6/3/2021; tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2021, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng
tâm sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch
bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền các ngày lễ
lớn, ngày lễ trọng đại và các sự kiện lịch sử quan trọng, triển khai thực hiện các
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh,
của huyện, các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; tuyên truyền Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và Cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026; Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 03/2/2021 của HĐND tỉnh
Lạng Sơn về Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng công an viên
bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND
ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích
đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,
nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 để người dân kịp thời
nắm bắt các cơ chế chính sách…
2. Tăng cường kỷ luâ ̣t, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiê ̣m, hiệu
quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu
quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị

số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của3Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc
thực hiện chủ đề năm 2021 “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm,
quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ;
đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong thi
hành công vụ góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm,
minh bạch, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ; thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở,
đặc biệt là Nghị quyết 08/2019/NQ -HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh.
3. Chủ động xây dựng kế hoạch tăng thu ngân sách vượt 20% theo quy
định. Rà soát, đẩy mạnh thu các loại phí, lệ phí và thu khác ngân sách, đặc biệt
là thu triệt để các khoản thu phát sinh trên địa bàn, phấn đấu đạt và vượt dự toán
được giao. Quản lý chặt chẽ công tác chi ngân sách đảm bảo sử dụng ngân sách
hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ quy định, chú trọng đến khâu hạch toán kế toán
theo quy định hiện hành.
4. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm,
đặc biệt quan tâm thực hiện các tiêu chí phấn đấu về đích Chương trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn năm 2021, xây dựng kế hoạch cụ thể đối
với 8 tiêu chí chưa đạt, các tiêu chí đã đạt cần chuẩn bị hồ sơ thẩm định đầy đủ,
phân công cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí chưa đạt, có giải pháp, lộ trình
cụ thể để thực hiện và hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí trong tháng 9 năm 2021 để
trình UBND tỉnh thẩm định; Quan tâm lựa chọn mô hình phát triển sản xuất, hợp
tác xã, mô hình nông thôn phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương để định
hướng cho nhân dân triển khai, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về
các mô hình mà xã lựa chọn thực hiện. Đặc biệt tập trung vào tiêu chí 17 về môi
trường và an toàn thực phẩm, xây dựng kế hoạch lựa chọn 1-2 thôn làm điểm về
vệ sinh môi trường (thôn lãnh đạo xã) để thực hiện, định kỳ hàng tháng Lãnh đạo
UBND huyện và phòng chuyên môn xuống kiểm tra việc thực hiện về vệ sinh
môi trường tại xã. Về tiêu chí Chợ: Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu
xem xét đề nghị Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ cửa hàng tiện ích tại xã.
Về điểm Bưu điện xã: Giao phòng Văn hóa và Thông tin làm việc với Sở Thông
tin và Truyển thông.
5. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo năm 2021
cần xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2021 và thực hiện một cách có hiệu
quả, chủ động xây dựng và có lộ trình đảm bảo số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm
vượt mục tiêu cũng như so với chỉ tiêu huyện giao trong năm 2021.
6. Thực hiện tốt các kết luận thanh tra; Xây dựng kế hoạch triển khai công
tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là phân loại,
xác nhận đơn đúng thẩm quyền, công dân đến liên hệ phải hướng dẫn cụ thể, nội
dung đơn phải đúng với phản ánh và ký biên bản làm việc; nâng cao chất lượng
công tác hòa giải ở cơ sở để giải quyết các tranh chấp trong nhân dân ngay từ cơ
sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công
dân, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, báo cáo tiến độ kết quả giải quyết
đơn thư lên cấp trên theo quy định. Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, tự khắc

phục, thực hiện tốt công tác phòng4chống tham nhũng và kê khai tài sản,
thu nhập theo quy định.
7. Tăng cường tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác kiểm tra bảo vệ
rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh. Quan tâm thực hiện cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, hướng dẫn cụ thể đối với các điểm
trường chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải hoàn thiện cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất trong quý II năm 2021. Xử lý các công trình xây
dựng trái phép, nhằm chấn chỉnh những yếu kém, hạn chế và nâng cao hiệu
quả quản lý nhà nước về đất đai. UBND xã cử cán bộ, công chức xuống thôn
bản hướng dẫn các hộ dân kê khai để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất theo quy định. Rà soát các trường hợp sử dụng đất chưa chuyển mục
đích sử dụng đất, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện các thủ tục để chuyển
mục đích sử dụng đất theo quy định.
8. Xây dựng quy chế dân chủ, hương ước, quy ước thôn bản và thực hiện
tốt văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã. Thực hiện tốt công tác
sáp nhập thôn, UBND xã cần tập trung nghiên cứu các Nghị quyết 01,02,
03,04,08 của HĐND tỉnh Lạng Sơn để triển khai thực hiện.
9. Quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19,
phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, chú trọng công tác khâu tuyên
truyền, các thành viên Ban chỉ đạo xuống thôn để tuyên truyền và hướng dẫn bà
con nhân dân dọp dẹp, lau chùi nhà cửa, vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, khi có các
triệu chứng về cúm cần báo cao ngay cơ sở y tế gần nhất; các trường học trên
địa bàn xã cần vệ sinh thường xuyên lau chùi phòng học, bàn ghế bằng nước tẩy
rửa, vệ sinh bếp ăn và các công trình vệ sinh sạch sẽ. Duy trì tổ tự quản, thôn tự
quản thường xuyên rà soát để nắm bắt kịp thời thông tin người lao động từ vùng
dịch và địa phương khác về, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn
xã.
10. Quan tâm thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính, trong đó chú
trọng cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai các thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã theo quy định; rà soát, các thủ tục đã hết
hiệu lực, các thủ tục đã cũ đề nghị thay thế văn mới để nhân dân rễ tra cứu, đề
xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi
cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác; triển khai dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3,4. Bố trí cán bộ, công chức làm tại bộ phận một cửa có trình độ
chuyên môm, năng lực đáp ứng được yêu cầu, tăng cường xuống cơ sở, hướng
dẫn người dân thủ tục và dịch vụ hành chính liên quan đến chứng nhận quyền sử
dụng đất.
11. Chủ động nghiên cứu luật, ban hành các văn bản đảm bảo việc xác
định số lượng đại biểu HĐND được bầu, việc thành lập các đơn vị bầu cử và ấn
định số đại biểu được bầu cho mỗi đơn vị bầu cử; về dự kiến cơ cấu, số lượng,
thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các
cấp; về ứng cử, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; tiếp nhận, xem xét hồ sơ
ứng cử; lập niêm yết danh sách cử tri; lập, công bố, niêm yết danh sách chính

thức người ứng cử, vận động bầu cử,5giải quyết khiếu nại, tố cáo, chuẩn bị
bầu cử. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong
nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tạo không khí đoàn kết,
vui tươi, phấn khởi đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ bình đẳng,
đúng pháp luật an toàn, tiết kiệm thực sự là ngày hội của toàn dân.
12. Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ
tịch UBND huyện giao, đảm bảo kịp thời, chất lượng, nhất là thực hiện các
thông báo kết luận của UBND huyện. Từng cán bộ, công chức, căn cứ vị trí việc
làm, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ
được giao, đảm bảo hiệu quả; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, thời giờ
làm việc tại cơ quan, đơn vị; không làm việc riêng, không sử dụng rượu, bia, đồ
uống có cồn trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày
trực...Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng, an ninh năm 2021.
13. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo 2 chiều giữa xã và các phòng
chuyên môn của huyện, tránh tình trạng chậm xử lý, không báo cáo UBND
huyện qua phòng chuyên môn; thường xuyên cập nhật, xử lý văn bản trên hệ
thống iOffice theo quy định.
III. ĐỐI VỚI KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA XÃ
Đề nghị huyện tiếp tục trình UBND tỉnh Lạng Sơn thu hồi đất và giao cho
cộng đồng thôn Bình Thái để xây dựng nhà văn hóa kịp tiến độ. Giao phòng Tài
nguyên và Môi trường tham mưu.
UBND huyện thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện,
Trưởng đoàn kiểm tra để UBND xã Thái Bình và các phòng chuyên môn liên
quan biết, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT HU, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng chuyên môn;
- UBND xã Thái Bình;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Thị Lan

