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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH 

vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 của Đoàn kiểm tra số 2 
 

 

 

Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022, Đoàn kiểm tra số 2 do ông 

Hoàng Văn Kiệm, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm 

tra các xã: Đôn Phong, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Lục Bình theo Kế hoạch số 

274/KH-UBND ngày 14/12/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông giai đoạn 

2021-2025 năm 2022. Sau khi nghe các xã báo cáo về tình hình triển khai thực 

hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025 năm 2022, kiểm 

tra thực tế tại cơ sở, tổng hợp ý kiến trao đổi, thảo luận thống nhất của đại diện các 

đơn vị tham gia kiểm tra; ý kiến của lãnh đạo và các thành viên Ban Quản lý thực 

hiện các Chương trình MTQG các xã. Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng đoàn 

kiểm tra kết luận một số nội dung chủ yếu sau: 

I. Ưu điểm 

1. Cấp uỷ, chính quyền các xã đã quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch; bám 

sát mục tiêu, nhiệm vụ, có sự phối hợp thường xuyên giữa các ban, ngành, MTTQ 

và các đoàn thể trong việc đôn đốc, triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch 

Chương trình đã đề ra. 

2. Các xã đã thành lập, kiện toàn BCĐ, Ban quản lý thực hiện các chương 

trình MTQG theo đúng quy định; xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho thành viên BCĐ.  

3. Ban hành khá đầy đủ các văn bản chỉ đạo, triển khai đầy đủ, đồng bộ các 

dự án được bố trí nguồn lực trong năm 2022, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ của 

từng dự án, thực hiện đúng quy trình, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. 

II. Hạn chế 

1. Báo cáo của các xã còn chung chung, chưa đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện 

10 dự án thuộc chương trình trên địa bàn; trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban 

ngành của huyện chưa rõ nét, vì không được giao vốn và coi đó là nhiệm vụ của 

huyện, do vậy thiếu đánh giá kết quả thực hiện một số dự án trong Chương trình. 

2. Công chức tham mưu của một số xã chưa nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn 

của cấp trên dẫn đến xác định sai đối tượng thụ hưởng (xã Đôn Phong); thực hiện quy 
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trình lựa chọn nhà thầu chưa đúng (xã Nguyên Phúc); việc tham mưu triển khai các 

mô hình, dự án còn nhiều lúng túng. 

3. Tiến độ thực hiện các dự án được giao vốn còn chậm; công tác giải ngân 

đạt thấp. 

III. Nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, thực hiện 

1. Đề nghị Cấp uỷ, chính quyền các xã quan tâm hơn nữa trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình. 

2. Hoàn chỉnh lại báo cáo chính thức, nêu đầy đủ kết quả thực hiện theo từng 

dự án (từ dự án 1 đến dự án 10) gửi UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND 

huyện). 

3. Quan tâm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để bảo đảm tiến độ giải ngân các dự 

án trước ngày 31/12/2022, đặc biệt đối với nguồn kinh phí tư vấn của Tiểu dự án 1, 

dự án 3. 

4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các công tình đang thi công dở dang. 

5. Chỉ đạo công chức tăng cường nghiên cứu tài liệu, nắm chắc các văn bản 

hướng dẫn, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện đúng với các quy định hiện 

hành, tránh nhầm lẫn, sai đối tượng thụ hưởng. Đối với trường hợp của xã Đôn 

Phong phải có văn bản báo cáo chính thức về UBND huyện (qua phòng Lao động - 

TB&XH huyện) để xem xét, giải quyết. 

6. Thực hiện quy trình đầu tư, xây dựng các dự án đảm bảo chặt chẽ, công 

khai, dân chủ đúng quy định. 

7. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, báo cáo thường xuyên, kịp thời 

nhất là đối với các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG 

phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 của Đoàn kiểm tra số 2./. 

 

 

Nơi nhận:  

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- BCĐ thực hiện các CTrMTQG huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; 

- Phòng Lao động - TB&XH huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã Đôn Phong, Mỹ 

Thanh, Nguyên Phúc, Lục Bình; 

- Lưu: VT, THVX-YT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Kiệm 
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