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Ngày 16/9/2022, Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 

Thông báo số 66/TB-TCT về chương trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết 

luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 9 

năm 2022, theo đó Tổ công tác sẽ kiểm tra gián tiếp qua Báo cáo đối với UBND 

huyện Lộc Bình. 

 Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 711/BC-UBND ngày 19/9/2022 của 

UBND huyện Lộc Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2022 và tổng hợp ý kiến góp ý của các thành 

viên Tổ công tác theo Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ 

trưởng Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung 

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nghiêm túc, tích 

cực của UBND huyện Lộc Bình trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo đúng 

theo yêu cầu, đầy đủ các nội dung, số liệu cụ thể. UBND huyện Lộc Bình đã kịp 

thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo đúng yêu cầu. 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức 

nhưng UBND huyện Lộc Bình đã rất chủ động, tích cực trong việc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và đã đạt 

được những kết quả tích cực. Đã chủ động xây dựng ban hành 21 kế hoạch cụ 

thể để triển khai thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; trong 

tổng số 23 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của 

HĐND huyện, có 05 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra, 09 chỉ tiêu đạt 

từ 50% kế hoạch trở lên, 09 chỉ tiêu đang thực hiện theo kế hoạch đề ra.  

UBND huyện Lộc Bình đã quyết liệt, đổi mới nội dung, phương thức 

quản lý, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành. Trong tổng số 18 

nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, đã hoàn thành đúng hạn 16 nhiệm vụ, 

02 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trong hạn. Đã bám sát các văn bản chỉ 

đạo, chương trình công tác, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để 

chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung như: tỷ lệ thu ngân sách đạt cao (đạt 110,3%  

so với dự toán tỉnh giao, đạt 78,6% dự toán HĐND huyện giao và bằng 93,8% 

cùng kỳ năm 2021); ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các cơ quan, 
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phòng, ban từ huyện đến xã, thị trấn để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác.  

Việc triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện  

tích cực, trong quá trình triển khai kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng  

mắc, báo cáo, kiến nghị với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải pháp tháo  

gỡ; quyết liệt chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh 

tra, kiểm tra... 

UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách 

hành chính trên địa bàn huyện thông qua việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành 

chính Nhà nước huyện Lộc Bình giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch công tác cải 

cách hành chính, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 và các 

văn bản chỉ đạo về khắc phục, nâng cao các chỉ số đánh giá tỉnh, góp phần nâng 

cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong 9 tháng năm 

2022 tổng số thủ tục hành chính đã tiếp nhận là 2.236 hồ sơ, trong đó giải quyết 

đúng hạn 2.102 hồ sơ. 

Trang thông tin điện tử của huyện Lộc Bình đã cập nhật đầy đủ, thường 

xuyên, phản ánh kịp thời các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Huyện 

ủy, HĐND và UBND huyện; cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến, liên 

kết đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.  

2. Hạn chế, vướng mắc 

- Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch năm của một số đơn vị trực 

thuộc còn chậm, chưa kịp thời; một số nội dung còn chưa chủ động trong việc 

tham mưu triển khai các nhiệm vụ nên tiến độ một số vụ việc của các cơ quan, 

đơn vị còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu; 

 - Việc khởi công các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công, nhất là các công 

trình phục vụ xây dựng nông thôn mới còn chậm; 

- Tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn 

chậm, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạo về đích năm 

2022 số tiêu chí đạt thấp (xã Tam Gia đạt 10/19 tiêu chí xã nông thôn mới); 

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường còn hạn  chế, việc thực 

hiện chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số xã còn chậm; 

- Tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng 

của một số công trình, dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra; 

- Giá trị khối lượng thực hiện một số dự án đầu tư công, tỷ lệ giải ngân 

thanh toán nguồn vốn đạt thấp so với bình quân của tỉnh (đạt 25,78% kế hoạch 

vốn giao, đạt 34,85% kế hoạch vốn phân bổ) và chưa đạt theo chỉ đạo tại Quyết 

định 143/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về 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 2022; 

- Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn huyện còn 

hạn chế, nhất là việc tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; chưa triển khai những sáng 
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kiến, giải pháp hiệu quả về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ 

người dân, doanh nghiệp. Tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính còn chậm, 

việc thực hiện quy trình trên hệ thống một cửa điện tử chưa đảm bảo, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính được công khai trên Cổng dịch vụ công chưa đúng 

với kết quả giải quyết trên thực tế (tỷ lệ hồ sơ trễ hạn thông báo trên hệ thống từ 

đầu năm đến nay là 3,5%), chưa thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên 

địa bàn huyện; 

- Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn còn có diễn biến 

phức tạp, phát sinh một số vụ việc khiếu nại đông người, vượt cấp; công tác xử 

lý, giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị của công dân liên quan đến công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án còn chậm, lúng túng, nhất là 

tại Dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn.  

3. Kiến nghị của Tổ Công tác  

Để tiếp tục triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kết luận, chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 

2022, Tổ Công tác đề nghị UBND huyện Lộc Bình quan tâm thực hiện một số 

nội dung sau:  

(1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với kiểm tra, đôn đốc quyết liệt để 

hoàn thành đạt, vượt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2022. 

(2) Thường xuyên bám sát nội dung chỉ đạo, định hướng của tỉnh trong 

phát triển kinh tế - xã hội để có các giải pháp điều hành hiệu quả hơn; chủ động 

phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh 

nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; trong chỉ đạo, điều 

hành cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo để có bước phát triển bứt phá trong thời gian 

tới.  

(3) Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, tăng 

cường các giải pháp tăng thu, chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng, quyết tâm 

hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được giao ở mức cao 

nhất. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu 

tư trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi 

công xây dựng kế hoạch thi công, tiến độ thời gian cụ thể theo tuần, tháng nhằm 

đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hết năm 2022 tỷ lệ giải 

ngân đạt 100% theo Kế hoạch UBND tỉnh giao. 

(4) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 

đến hết năm 2022 đưa xã Tam Gia đạt chuẩn nông thôn mới. 

(5) Quan tâm hơn nữa công tác cải cách hành chính, xác định các giải 

pháp nhằm tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; 

chỉ đạo, hướng dẫn tác nghiệp quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên hệ 

thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến đảm bảo theo đúng quy trình; 

quan tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các Chỉ số: Chỉ số năng lực 
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cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

(PAPI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) theo 

Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; tăng cường chuyển đổi số trên địa 

bàn huyện; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử 

huyện, ứng dụng triệt để phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điện tử từ huyện 

đến xã để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác. 

(6) Rà soát, quan tâm đầu tư các điều kiện cần thiết cho bộ phận một cửa 

cấp huyện và cấp xã để đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. cần kịp 

thời bổ sung, cập nhật đầy đủ thông tin tại các chuyên mục trên Trang thông tin 

điện tử của huyện (bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, 

ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng: Thông tin phổ 

biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách; thông tin về chiến lược, 

chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện; thông tin về dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua 

sắm công… 

(7) Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa công tác tiếp công 

dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc chỉ 

đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 610-CV/TU ngày 08/3/2022 về 

việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 

(8) Tăng cường hơn nữa công tác quản trị nội bộ; quyết liệt, đổi mới nội 

dung, phương thức quản lý, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều 

hành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát cán bộ, công chức, viên chức 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bám sát chủ đề năm 2022 của tỉnh về “Siết 

chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt 

phá” để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. 

(9) Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện Đề án thực hiện sắp xếp tổ 

chức bộ máy giai đoạn 2022-2025 đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.  

4. Về đề xuất, kiến nghị của đơn vị 

(1) Đối với kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan, ban ngành của tỉnh sớm 

ban hành các hướng dẫn thực hiện đối với các chỉ tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng khu dân 

cư kiểu mẫu do UBND tỉnh quy định. Sớm ban hành định mức, hướng dẫn triển 

khai thực hiện cụ thể. 

Nội dung này hiện nay các sở, ngành đã ban hành hướng dẫn thực hiện 

các chỉ tiêu, tiêu chí, đề nghị huyện chủ động phối hợp các sở, ngành đề được 

hướng dẫn cụ thể.  
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(2) Đối với kiến nghị xem xét, đề xuất cho phép kéo dài thời gian thực 

hiện và giải ngân kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 

sang năm 2023. 

Tại Thông báo số 474/TB-UBND ngày 27/8/2022 của UBND tỉnh kết 

luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 

2022 tỉnh Lạng Sơn; theo đó “Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và 

UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết tâm phấn đấu 

hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được phân bổ năm 2022. Tại thời 

điểm hiện nay chưa đặt vấn đề kéo dài việc sử dụng vốn sang năm 2023”. Đề 

nghị UBND huyện Lộc Bình thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

(3) Đề nghị UBND tỉnh xem xét, không thu hồi kinh phí tạm ứng đã cấp  

cho huyện tại Quyết định 295/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 về việc tạm ứng từ 

nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 cho các huyện để thực hiện các dự án xây dựng 

nông thôn mới năm 2022. 

Nội dung này Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo xin ý kiến và được 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện hoàn trả tạm ứng kinh phí thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 295/QĐ-

UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh tại Thông báo số 464/TB-UBND ngày 

22/8/2022. Đồng thời, tại Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 30/9/2022, 

UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển đối ứng thực hiện chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 là 63.132 triệu đồng cho các 

huyện để thu hồi tạm ứng theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 

(trong đó UBND huyện Lộc Bình bố trí 6.900 triệu đồng), số kinh phí tạm ứng 

còn lại 36.868 triệu đồng (trong đó UBND huyện Lộc Bình còn 4.100 triệu 

đồng), Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục rà soát, 

cân đối báo cáo UBND tỉnh xem xét đảm bảo hoàn trả tạm ứng trong năm 2022. 

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Lộc 

Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (BC); 

- Các Sở, ngành: KH&ĐT,  

  TC, NV, TP;  LĐ-TBXH, TTTT,  

  Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra  tỉnh; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐDĐ). 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Phạm Hùng Trường 
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