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Kính gửi:  

 - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực II. 

 
 

Thực hiện Thông báo số 79/TB-TCT ngày 26/10/2022 của Tổ công tác của 

Chủ tịch UBND tỉnh về Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo 

của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2022; đồng chí 

Hoàng Văn Chiều, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. 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, 

đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện một số nội dung sau:  

- 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; 

- 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;  

- 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. 

2. Giao Chi cục Thuế khu vực II phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch 

tham mưu UBND huyện 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.  
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3. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

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. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường tham mưu thực hiện các giải pháp 

cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chủ trì, phối hợp với 

các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc tham mưu UBND huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tham mưu thực 

hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022, phấn đấu đến hết năm 2022 

đưa xã Tam Gia đạt chuẩn nông thôn mới. 

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan 

tăng cường tham mưu đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư 

trên địa bàn.  

6. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tham 

mưu UBND huyện thực hiện 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. Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, quan tâm thực hiện 

các giải pháp cải thiện, nâng cao các Chỉ số: 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. 

7. Phòng Văn hoá và Thông tin tăng cường tham mưu thực hiện chuyển đổi 

số trên địa bàn huyện. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND 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; 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… 

8. Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện rà soát tham mưu UBND 

huyện 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. Chủ động phối hợp với 

các đơn vị liên quan 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 
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trình; xác định các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ công trực tuyến. 

Phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện 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. 

9. Đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện đã được phúc đáp Thông báo số 

79/TB-TCT ngày 26/10/2022(1) đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao phụ trách nghiên cứu, tham mưu UBND huyện triển 

khai thực hiện kịp thời. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP (LTMH). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

Chu Văn Lợi 
 

 

                   
1 Cụ thể:  

(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.  

(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. 
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