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Ngày 25/02/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

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 2020, công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Tràng Định. Dự buổi làm việc có 

đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội 

vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 

trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn 

phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện 

lãnh đạo Huyện u , HĐND, UBND huyện Văn Lãng và các phòng, ban có liên 

 uan của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và công chức các xã Đề 

Thám, Đội Cấn. 

Sau khi kiểm tra thực tế một số mô hình, công trình nông thôn mới tại xã 

Đội Cấn; nghe báo cáo của UBND huyện Tràng Định, UBND các xã: Đề Thám, 

Đội Cấn và ý kiến tham gia của các thành phần dự làm việc, đồng chí Nguyễn 

Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Các cấp, các ngành huyện Tràng Định đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực 

hiện đạt kết  uả tích cực trong tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, thực hiện tốt các biện pháp ngăn 

chặn, phòng chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục hậu  uả thiên tai và sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã. Cấp ủy, chính  uyền huyện có nhiều chuyển biến tích 

cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; đã ban hành đầy đủ, kịp thời các 

văn bản giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 theo đúng  uy định, chỉ đạo của cấp trên; chủ 

động ban hành kế hoạch kiểm tra triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại các xã, thị 

trấn. Trong 02 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện Tràng Định vẫn được duy trì, thu ngân sách đạt 

kết  uả khá, sản xuất nông nghiệp được triển khai tích cực; tổ chức tốt các hoạt 

động ra  uân đầu xuân, chủ động triển khai thực hiện các mô hình sản xuất, tích 

cực hoàn thiện các thủ tục để khởi công các công trình đầu tư xây dựng thuộc 

chương trình nông thôn mới; chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành 
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chính của huyện được cải thiện; công tác an sinh xã hội, chuẩn bị Tết Nguyên 

đán cho nhân dân, hỗ trợ thiếu đói giáp hạt được  uan tâm thực hiện, lực lượng 

biên phòng cùng với chính  uyền địa phương kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc 

phục thiệt hại do mưa đá;  uốc phòng - an ninh được bảo đảm, chủ  uyền biên 

giới  uốc gia được giữ vững.  

Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giao 

ngân sách đầu năm của huyện còn một số hạn chế, như: Một số khoản chưa giao 

còn để ở ngân sách huyện; chỉ tiêu tăng thu còn thấp so với dự toán tỉnh giao; 

việc trích nguồn tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương chưa bảo đảm t  lệ 

theo  uy định; triển khai một số chương trình, đề án sử dụng vốn đầu tư công 

chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; việc sắp xếp lại cơ sở vật chất các xã sau sáp 

nhập còn chậm. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Yêu cầu UBND huyện Tràng Định tiếp thu ý kiến tham gia các sở, ban, 

ngành để bổ sung các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện trong năm 2020, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, đẩy 

mạnh triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu  uả; tăng cường  uảng 

bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực của huyện như: Hồi, Quế, Thạch đen…; 

khuyến khích thử nghiệm các giống mới để nâng cao hiệu  uả sản xuất nông 

nghiệp; thực hiện tái đàn lợn để phục hồi sản xuất gắn với phòng chống dịch 

bệnh. Triển khai có hiệu  uả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phát 

triển và nâng cao hiệu  uả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp. Đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hưởng 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 (theo 

Nghị  uyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh); vận động 

các doanh nghiệp tham gia kết nghĩa, hỗ trợ các xã biên giới phát triển kinh tế - 

xã hội. 

2. Tiếp tục chỉ đạo rà soát các nguồn thu, tăng cường công tác chống thất 

thu, thu hồi nợ đọng thuế, có biện pháp tăng thu cụ thể từng sắc thuế; chú trọng 

khai thác các nguồn thu từ đất, từ nông lâm sản, xây dựng, vận tải tư nhân,... để 

bảo đảm đạt dự toán thu ngân sách năm 2020. Khẩn trương giao hết các khoản 

chi trong năm 2020, lưu ý bố trí kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát,  uản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách bảo 

đảm thiết thực, hiệu  uả, đúng  uy định. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, nhất là trong điều kiến khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh 

Covid-19 như hiện nay. 

3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, thi công xây dựng và 

giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, trong đó tập trung hoàn thành sớm các 

công trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, 

tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.  
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4. Thực hiện chặt chẽ, hiệu  uả công tác  uản lý đất đai, bảo vệ rừng, đẩy 

nhanh tiến độ kiểm kê phân loại đất (nhất là các xã mới sắp xếp lại), xây dựng 

 uy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chú ý đến diện tích đất  uy hoạch tuyến đường 

tuần tra biên giới. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện, phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp mới năm 2020 theo kế 

hoạch của tỉnh giao; nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho 

doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.  

5. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, điều chỉnh các 

hoạt động giáo dục theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cho 

phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới. Đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện Đề án đầu tư xây dựng trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng ở các 

xã Tân Tiến, Kháng Chiến. Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân 

dân; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là ở tuyến xã; tăng cường tuyên 

truyền, vận động phòng chống dịch bệnh, thực hiện các biện pháp vệ sinh trường 

lớp, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho học sinh khi đi học trở lại. Thực hiện đồng 

bộ,  uyết liệt các giải pháp để giảm mạnh t  lệ hộ nghèo;  uan tâm làm tốt các 

chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với các xã an toàn khu; thực hiện có 

hiệu  uả công tác đào tạo nghề, giải  uyết việc làm cho lao động, nhất là lao 

động nông thôn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện tốt 

công tác dân tộc và các chính sách dân tộc. Tăng cường  uản lý các di tích, đẩy 

mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực để tu bổ các di tích trên địa bàn. 

6. Thực hiện tốt công tác bảo đảm  uốc phòng - an ninh, giữ vững chủ 

 uyền an ninh biên giới. Quản lý chặt chẽ các đường mòn, lối mở trên tuyến 

biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các  uy định về 

xuất cảnh  ua biên giới, không để người dân xuất cảnh trái phép. Tăng cường 

các giải pháp bảo đảm an ninh nông thôn; phòng ngừa và ngăn chặn tình hình tội 

phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện các biện pháp  uản lý hiệu  uả người 

nghiện ma túy trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án bố trí công an 

chính  uy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Thực hiện tốt công tác tiếp 

công dân, giải  uyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở.  

7. Thực hiện  uyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính gắn với nâng 

cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; tăng cường k  luật, k  cương, 

trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục 

sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ 

sau khi sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố; tăng cường kiểm tra, kịp thời tư 

vấn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là ở các xã, thôn sau sáp nhập. Quan tâm 

chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo  uản lý của huyện. 

8. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp, trong đó 

 uan tâm xây dựng hướng đi của huyện, phát huy lợi thế địa phương, điều kiện 

đất đai, khí hậu, phát huy tính tự lực, năng động của người dân để thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 
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9. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh viên đường hô 

hấp cấp Covid-19, không được chủ  uan, lơ là; chủ động theo dõi nắm bắt tình 

hình dịch bệnh để rà soát, hoàn thiện các phương án phòng chống kịp thời, hiệu 

 uả; đồng thời  uan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm và 

các dịch bệnh khác trên người, vật nuôi. Các lực lượng chức năng tiếp tục chốt 

chặn, giám sát chặt chẽ trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các 

trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Thực hiện phòng chống dịch bệnh đồng 

thời với triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn.    

10. Đối với xã Đội Cấn là xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020, 

hiện còn 09 tiêu chí chưa hoàn thành, UBND huyện, UBND xã cần xây dựng kế 

hoạch cụ thể, xác định lộ trình thực hiện, phân công từng ban, ngành, cán bộ có 

trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới, nhất là 

các tiêu chí khó thực hiện; chủ động triển khai thực hiện các công trình, mô hình 

bảo đảm tiến độ, chất lượng; bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên 

truyền, vận động để nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa, 

tầm  uan trọng của xây dựng nông thôn mới và chủ động tích cực tham gia thực 

hiện.  

Đối với xã Đề Thám đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng sắp xếp lại đơn vị 

hành chính và xã Đại Đồng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: UBND 

huyện cần rà soát hoàn thiện  uy hoạch xây dựng nông thôn mới để có kế hoạch, 

lộ trình thực hiện phù hợp. 

III. VỀ NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

1. Đối với những kiến nghị của UBND huyện: 

- Kiến nghị đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: UBND huyện cần sắp xếp 

theo thứ tự ưu tiên, đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên  uan 

để tham mưu cho UBND tỉnh đưa vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 để có lộ trình thực hiện theo thứ tự ưu tiên. 

- Về bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng cho các xã ATK: Trước mắt, UBND 

huyện cần lồng ghép hiệu  uả các nguồn vốn của các chương trình, đề án hiện 

có để thực hiện. 

- Về bổ sung kinh phí mua xi măng làm đường giao thông nông thôn: 

UBND huyện tổng hợp nhu cầu, gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính để 

tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải  uyết.  

- Về phân bổ vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới, giảm nghèo bền vững: UBND tỉnh đang xây dựng phương án phân bổ để 

trình HĐND tỉnh phân bổ nguồn vốn này. 

- Về mời gọi, thu hút đầu tư thực hiện khu đô thị, khu du lịch trên địa bàn 

huyện; đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đầu tư theo đúng cam kết trong Giấy 

chứng nhận đầu tư: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ 

 uan liên  uan giải  uyết kiến nghị này của UBND huyện Tràng Định.  
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- Về các nội dung vướng mắc, khó khăn khác của huyện, đề nghị UBND 

huyện chủ động bố trí các cuộc làm việc chuyên đề với các sở, ngành để đề ra 

giải pháp tháo gỡ và báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

2. Kiến nghị của UBND xã Đề Thám: 

- Về thực hiện điều chỉnh  uy hoạch xã: UBND huyện chỉ đạo UBND xã 

Đề Thám chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện điều 

chỉnh quy hoạch của xã theo kế hoạch; các sở, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ 

địa phương thực hiện nội dung này. 

- Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, nghiên cứu chế độ chính 

sách đối với cán bộ, công chức, học sinh, người dân ở các xã sáp nhập: Giao Sở 

Nội vụ tổng hợp chung, phối hợp với các Sở, ngành, kịp thời tham mưu cho 

UBND tỉnh chỉ đạo giải  uyết thủ tục hành chính, chế độ chính sách cho cán bộ, 

công chức, học sinh, người dân ở các xã sau sáp nhập theo lộ trình hợp lý. 

- Về việc đôn đốc khẩn trương hoàn thiện tuyến đường 135  ua địa bàn 

xã: Giao UBND huyện Tràng Định phối hợp với Sở Giao thông vận tải xem xét, 

giải  uyết. 

- Về kiến nghị lắp đặt thêm trạm BTS tại thôn Cốc Slầy, Pò Muống: Giao 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ  uan liên  uan xem xét, 

giải  uyết. 

UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Tràng Định và các sở, ban, ngành, 

cơ  uan liên  uan tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành tham gia đoàn công tác; 

- Sở Thông tin - Truyền thông; 

- Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 

  huyện Tràng Định; 

- UBND xã Đề Thám, Đội Cấn (TrĐ);  

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, TH, KTTH, KTCN, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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