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Ngày 15/6/2022, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

Đoàn kiểm tra số 03 đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 trên địa bàn huyện Văn 

Quan. Tham dự kiểm tra có lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, 

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

và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế, Ngân hàng 

Nhà nước tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Thành phần 

huyện Văn Quan gồm có: Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các phòng, ban chuyên môn của huyện. 

Sau khi kiểm tra thực tế công trình Trường Mầm non xã Khánh Khê, 

Đoàn kiểm tra đã làm việc với lãnh đạo huyện Văn Quan nghe báo cáo về tình 

hình công tác thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã, chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), công tác 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; ý kiến 

tham gia của các thành phần dự làm việc, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận như sau: 

1. Kết quả đạt được 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nghiêm túc, tích cực của UBND huyện 

Văn Quan trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí thành phần làm việc 

đầy đủ theo đúng yêu cầu. 

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

và thiên tai (mưa lũ trong tháng 5/2022) tới các mặt đời sống sinh hoạt của nhân 

dân cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội nhưng cấp ủy, chính quyền, 

các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc thực hiện các 

Nghị quyết, Kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hướng dẫn của 

các sở, ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Qua đó, kết quả thực 

hiện 6 tháng đầu năm của huyện Văn Quan trên các mặt, lĩnh vực cơ bản đạt khá, 

một số lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể: 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ thu so với dự 

toán tỉnh và huyện giao. Chi ngân sách nhà nước được quản lý, điều hành chặt 

chẽ, tiết kiệm. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng 
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đầu năm là 13,7 tỷ đồng, đạt 75,9% dự toán tỉnh giao, bằng 111% so với cùng kỳ. 

Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 252,9 tỷ đồng, đạt 

46,3% dự toán tỉnh giao và bằng 109,7% so với cùng kỳ. 

- Về lĩnh vực đầu tư xây dựng: ngay từ đầu năm huyện đã chủ động phân 

bổ vốn cho các công trình, dự án với tổng số vốn 41.924 triệu đồng; đồng thời, 

chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để sớm đưa công trình 

vào triển khai khởi công mới, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp; 

chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

các công trình, dự án đảm bảo chất lượng. 

- Về cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI): năm 

2021 chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của huyện Văn Quan tăng 5 bậc so với 

năm 2020, đứng thứ 06/11 huyện, thành phố; trong 6 tháng đầu năm 2022, 

huyện Văn Quan đã chủ động ban hành các kế hoạch, chương trình thực hiện 

liên quan đến cải thiện chỉ số DDCI cũng như hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, 

hợp tác xã và thành lập Tổ công tác cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh DDCI; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, 

minh bạch, thân thiện để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; phối hợp với 

đơn vị tư vấn chuyển giao cơ sở dữ liệu phân tích để làm rõ những chỉ tiêu, cần 

cải thiện phấn đấu trong năm 2022.  

- Cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh về 

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.  

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thường 

xuyên được quan tâm, duy trì và thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp 

công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong 6 tháng đầu năm 2022 

huyện Văn Quan còn một số tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực như:  

- Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, còn một số sắc thuế thu đạt thấp 

so với cùng kỳ như: thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (bằng 25,6% so với 

cùng kỳ); thu tiền cho thuê đất, mặt nước (bằng 68,8% so với cùng kỳ) và thu 

khác ngân sách bằng 56,4% (so với cùng kỳ).  

- Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, đến ngày 31/5/2022 mới 

giải ngân được 3,4 tỷ/41,9 tỷ đồng, bằng 8,33% kế hoạch vốn.  

- Đối với phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể: trong 6 

tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới còn thấp (04 doanh nghiệp); số 

doanh nghiệp được hỗ trợ về vốn, lãi suất còn ít. Các hợp tác xã trên địa bàn có 

quy mô nhỏ, năng lực quản trị còn yếu, manh mún, số hợp tác xã hoạt động yếu 
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chiếm tỷ lệ cao (chiếm 42%). Trong 6 tháng đầu năm, chưa có hợp tác xã thành 

lập mới, việc tổ chức giải thể hợp tác xã theo quy định còn chậm.  

- Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư có lúc còn chậm; kết quả 

giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền trong 6 tháng đầu năm còn thấp (đạt 47%); 

việc xem xét, giải quyết một số đơn thư, vụ việc phức tạp chưa đảm bảo thời hạn 

quy định. 

3. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 mà HĐND, 

UBND huyện đã đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh, Đoàn 

kiểm tra đồng tình với 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà huyện đã xây dựng tại 

Báo cáo; đề nghị UBND huyện Văn Quan tiếp tục phát huy những kết quả đã 

đạt được, tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn kiểm tra và tập 

trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ sau: 

3.1. Về thu, chi ngân sách 

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu thu đạt và 

vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Chỉ đạo Chi cục Thuế, các xã, thị 

trấn 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, đặc biệt là các sắc thuế có số 

thu 6 tháng còn thấp so với cùng kỳ năm 2021; chú trọng khai thác nguồn thu từ 

đất, từ nông lâm sản, xây dựng, vận tải tư nhân, kinh doanh trên mạng...; đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch để có nguồn 

lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. 

- Chỉ đạo Chi cục Thuế nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phân tích, 

dự báo nguồn thu theo từng địa bàn, lĩnh vực; đồng thời, xác định các nguồn thu, 

sắc thuế còn tiềm năng để có giải pháp quản lý hiệu quả. 

- Điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết 

kiệm, hiệu quả; chủ động sắp xếp các khoản chi thường xuyên, bảo đảm nguồn 

lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các khoản chi cho con người theo 

chế độ; nâng cao hiệu quả chi tiêu công, tăng cường kỷ luật tài chính, ngân sách; 

đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng 

ngân sách nhà nước; tập trung thực hiện rà soát, sắp xếp, lồng ghép các nhiệm 

vụ chi, cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, cấp bách để 

dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.  

3.2. Về công tác giải ngân vốn đầu tư công 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan 

chuyên môn trong việc rà soát, phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ 

thực hiện và khả năng giải ngân, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, 

manh mún, kéo dài, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện phê duyệt dự án. 

- Quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án; thường 

xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, 
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vướng mắc phát sinh của từng dự án; thực hiện tốt công tác phối hợp, đơn giản 

hóa các thủ tục hành chính, quan tâm đảm bảo chất lượng các công trình, dự án.  

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao 

trong Nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ 

giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án. Tập trung triển khai các hạng mục 

đầu tư theo kế hoạch vốn đã phân bổ đảm bảo chất lượng, tiến độ; phấn đấu 

hoàn thành sớm các công trình xây dựng nông thôn mới cũng như kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2022. 

 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, kịp thời giải 

quyết các khó khăn vướng mắc, không để xảy ra các hành vi tiêu cực liên quan 

đến các công trình, dự án; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm trách nhiệm của tập 

thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành 

kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi 

phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.  

3.3. Về thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh 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.  

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai có hiệu quả, thiết 

thực các nội dung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh 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 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND đến các đối tượng được thụ hưởng, doanh nghiệp, hợp tác 

xã, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. 

- Có cơ chế thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để 

thúc đẩy đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của huyện, tạo việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội bền vững; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện chính sách.  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ 

sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ cho đối tượng doanh nghiệp, hợp 

tác xã, tổ chức, cá nhân.  

3.4. Về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2022 theo Kế hoạch số 15/KH-

UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  
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- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận từ 

cộng đồng doanh nghiệp chung tay nỗ lực triển khai các giải pháp cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh. Đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục cải cách hành chính 

trên môi trường điện tử để nâng cao tính công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí 

cho người dân và doanh nghiệp. Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng hoạt 

động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn. 

- Tập trung thực hiện có hiệu quả những giải pháp về hỗ trợ hoạt động của 

doanh nghiệp; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, 

minh bạch, trong đó chú trọng công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch 

phát triển ngành, lĩnh vực, nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

xây dựng, định hướng thu hút đầu tư...  

- Phối hợp với đơn vị tư vấn phân tích rõ từng chỉ tiêu và xây dựng giải 

pháp thực hiện nâng cao chỉ số trong năm 2022, trong đó tập trung các chỉ số 

năm 2021 huyện đạt thấp như: “Chi phí thời gian”, “Chi phí không chính thức”.  

3.5. Về phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể 

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 

đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện 

trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã được kịp thời. 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển doanh nghiệp nhất là doanh 

nghiệp hoạt động hiệu quả để góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; 

có kế hoạch phân công cụ thể từng thành viên để hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp 

tác trong quá trình hoạt động; định kỳ hằng quý tổ chức họp, đối thoại giải quyết 

khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã. 

 - Rà soát, đánh giá năng lực của các hợp tác xã, tổ hợp tác theo hướng 

hoạt động thực chất gắn với các mô hình điển hình trong phát triển nông nghiệp 

nông thôn, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho khu vực kinh tế.  

- Đẩy mạnh việc xử lý giải thể hợp tác xã theo quy định, vận động thành 

lập hợp tác xã mới theo chỉ tiêu năm 2022 đã đề ra (03 hợp tác xã). 

3.6. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành 

chính trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 

quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

- Làm tốt công tác theo dõi, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo và tập trung 

giải quyết kịp thời, dứt điểm từ cơ sở các vụ việc mới phát sinh, nhất là các vụ 

việc liên quan đến đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, các chính 

sách, chế độ của người dân; không để phát sinh thành “điểm nóng”; kiên quyết 

xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn giải quyết kịp thời, đúng quy định 
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các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chủ động giải quyết các vụ việc 

không để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc cho nhân dân; tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra nội bộ trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo./. 

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

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, GTVT, 

TN&MT, XD, CT; 

 - Thanh tra tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh;  

- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Văn Quan; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (MTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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