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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 1 
 

 

 

Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022, Đoàn kiểm tra số 1 do ông 

Nguyễn Duy Luân, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành 

kiểm tra các xã: Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình, Tân Tú 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: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Cấp uỷ, chính quyền các xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát mục tiêu, 

nhiệm vụ, có sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc đôn đốc, triển 

khai thực hiện. Ban hành 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 các văn bản hướng dẫn của cấp trên. 

Kết quả: 4/4 xã thành lập, kiện toàn BCĐ, Ban Quản lý thực hiện các Chương 

trình MTQG; 3/4 xã (Cao Sơn, Sỹ Bình, Tân Tú) xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Chương trình; 1/4 xã (Tân Tú) xây dựng quy chế hoạt động và 3/4 xã (Cao Sơn, Sỹ 

Bình, Tân Tú) phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên BCĐ, BQL; Có duy nhất 

công chức phụ trách công tác dân tộc xã Cao Sơn đã lập sổ theo dõi thực hiện 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN. 

2. Kết quả thực hiện, tiến độ giải ngân 

2.1. Dự án 1: Cơ bản các xã đã tổ chức triển khai thực hiện, hỗ trợ đối tượng 

thụ hưởng theo quy định, riêng xã Vũ Muộn hộ dân chưa thực hiện nội dung làm 

nhà ở. Tỷ lệ giải ngân 0%. 

2.2. Dự án 3: 4/4 xã đã được phê duyệt kế hoạch thực hiện, hiện nay các xã 

đang ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện. 
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2.3. Dự án 4: Cơ bản các xã đã tổ chức thực hiện các công trình, một số 

công trình đã thi công xong, một số công trình đang thi công. Tỷ lệ giải ngân 0%. 

2.4. Các dự án còn lại: Cơ bản các xã đã chủ động phối hợp với các phòng, 

ban chuyên môn của huyện để thực hiện các nội dung của dự án theo kế hoạch. 

3. Đánh giá chung 

3.1. Mặt được 

Cấp ủy, chính quyền 4 xã được kiểm tra đã quan tâm chỉ đạo thực hiện 

Chương trình đạt được một số kết quả nhất định. Ban hành các văn bản chỉ đạo, 

xây dựng kế hoạch, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của chương trình MTQG 

và cụ thể hóa mục tiêu, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ của từng dự án, thực hiện 

đúng quy trình theo quy định. Thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai, thực 

hiện Chương trình, nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 

2022. 

3.2. Hạn chế, nguyên nhân 

- Báo cáo của xã Vũ Muộn còn chung chung, sơ sài chưa đánh giá đầy đủ kết 

quả thực hiện 10 dự án thuộc chương trình trên địa bàn. 

- Xã Sĩ Bình còn đề xuất không đúng đối tượng thụ hưởng tại Nội dung 3, Dự 

án 1. 

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã chưa nắm rõ về cách thức tổ chức 

thực hiện đối với từng Chương trình, từng dự án mà cá nhân được phân công phụ 

trách  

- Công tác phối hợp với các phòng, ban ngành của huyện chưa thường xuyên, 

dẫn đến thiếu kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện một số dự án trong Chương 

trình. 

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

chưa thực hiện được. 

- Việc lập hồ sơ theo dõi thực hiện các dự án của Chương trình không khoa 

học, thiếu đầy đủ. 

* Nguyên nhân: 

 + Khách quan: Do năm đầu được giao vốn, văn bản hướng dẫn cấp trên 

còn chậm. 

+ Chủ quan: Ban Chỉ đạo, Ban quản lý các CT MTQG chưa tập hợp, nghiên 

cứu kỹ, nắm chưa vững các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Năng lực của 

một số công chức phụ trách Chương trình chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, còn lúng 

túng trong tham mưu triển khai, thực hiện. 

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

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND các xã: Cao Sơn, Vũ Muộn, Sĩ 

Bình chỉ đạo và thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 
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- Bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương; 

các thành viên được phân công phụ trách các dự án nâng cao trách nhiệm trong 

triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội 

dung của chương trình theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra.  

- Thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý CT MTQG và công chức phụ trách 

phải nghiên cứu, nắm chắc các văn bản hướng dẫn để chỉ đạo, tham mưu, tổ chức 

thực hiện đúng với các quy định hiện hành khi triển khai Chương trình.  

- Lập hồ sơ theo dõi thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung của Chương 

trình bảo đảm khoa học, đầy đủ. 

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

khai, dân chủ đúng quy định. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để bảo đảm 

tiến độ giải ngân các dự án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án, tiểu dự 

án đang thực hiện. 

- Thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận 

thức của cả hệ thống chính trị và người dân về Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, báo cáo thường xuyên, kịp thời phản ánh 

các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được tháo gỡ. 

- Xã Vũ Muộn hoàn chỉnh lại báo cáo, đánh giá 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) trước ngày 31/12/2022.  

- Xã Sĩ Bình có văn bản chính thức đề nghị UBND huyện thu hồi số kinh 

phí đã phân bổ không đúng đối tượng (Nội dung 3, Dự án 1) nêu trên. 

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 tại các xã 

Cao Sơn, Vũ Muộn, Sĩ Bình, Tân Tú./. 

 

Nơi nhận:  

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- BCĐ thực hiện các CTrMTQG huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, NN&PTNT, TN&MT huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ 

Bình, Tân Tú; 

- Lưu: VT, THDT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Luân 
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