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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc tổ chức, triển khai thực hiện các Chính sách Dân tộc  

tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 

    

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-BDT ngày 12/4/2019 của Trưởng Ban 

Dân tộc tỉnh, thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại 

huyện Bình Gia, từ ngày 25/4/2019 đến ngày 06/6/2019. Đoàn thanh tra Ban 

Dân tộc tỉnh, tổ chức thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình 

135 về dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Chương trình 135); Chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó 

khăn theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 4/02/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn (gọi tắt là Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND). Đoàn thanh tra Ban 

Dân tộc tỉnh đã tiến hành thanh tra tại huyện Bình Gia. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 84/BC-ĐTTr ngày 27/6/2019 của Trưởng 

đoàn thanh tra, việc tổ chức triển khai, thực hiện chính sách dân tộc tại huyện 

Bình Gia và ý kiến giải trình tại Văn bản số 1117/UBND-LĐTBXHDT ngày 

19/9/2019 của UBND huyện Bình Gia, về việc thống nhất dự thảo Kết luận 

thanh tra của Ban Dân tộc tỉnh. Trưởng ban Dân tộc tỉnh kết luận như sau:  

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Bình Gia là huyện miền núi của tỉnh Lạng Sơn có 20 xã, thị trấn, trong đó có 

17 xã thuộc khu vực III, 02 xã và 01 thị trấn thuộc khu vực I, có 136 thôn đặc 

biệt khó khăn thuộc 17 xã được thụ hưởng Chương trình 135; có 11 xã có đối 

tượng được thụ hưởng Chính sách theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND.  

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 109.415,1 ha, đất sản xuất nông 

nghiệp là 11.000,7 ha; đất lâm nghiệp 77.638,0 ha, trong đó: rừng phòng hộ: 

12.490,1ha, rừng sản xuất: 65.147,9ha.  

Trên địa bàn huyện có trên 95% là dân tộc thiểu số, gồm 5 dân tộc chủ 

yếu: dân tộc Tày chiếm 27,26%; dân tộc Nùng chiếm 63,10%; dân tộc Kinh 

chiếm 3,05%; dân tộc Dao chiếm 6,17%; dân tộc Hoa chiếm 0,40%. Các dân tộc 

khác chiếm 0,02%. Toàn huyện có 12.868,0 hộ với 55.610 nhân khẩu; có 3.681 

hộ nghèo, chiếm 28,61%.  

- Năm 2017:  Số hộ nghèo là: 5.091,0 hộ, chiếm tỷ lệ 40,41%. trong đó: 

số hộ là người dân tộc thiểu số là 5.066,0 hộ, chiếm tỷ lệ 99,50% tổng số hộ 

nghèo toàn huyện. Số hộ dân tộc thiểu số nghèo ít người có dân số dưới 10% 

tổng dân số toàn tỉnh là 526 hộ. 
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- Năm 2018:  Số hộ nghèo là 4.365,0 hộ chiếm tỷ lệ 34,04%. trong đó: số 

hộ là người dân tộc thiểu số là 4.353,0 hộ, chiếm tỷ lệ 99,72% tổng số hộ nghèo 

toàn huyện. Số hộ dân tộc thiểu số nghèo ít người có dân số dưới 10% tổng dân 

số toàn tỉnh năm 2018 là 468,0 hộ.  

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững Chương 

trình 135 và lồng ghép các nguồn vốn khác giai đoạn 2016-2018, toàn huyện  đã 

hỗ trợ đầu tư nâng cấp, xây mới các công trình như: giao thông, thuỷ lợi, điện, 

nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân 

dân phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng, bộ mặt nông thôn, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số được cải thiện, kết quả 79,5%  số xã được cứng hoá đường 

ô tô đến trung tâm xã; 94% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ 

đồng bào sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 90%; hệ thống thủy lợi 

được nâng cấp mở rộng chủ động nước tưới cho diện tích đất sản xuất của nhân 

dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm. 

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân từ 

huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tích 

cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng bào các dân tộc chung sống 

đoàn kết không có vấn đề nổi cộm về tôn giáo, dân tộc. Nhân dân tích cực tham 

gia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt 

các chương trình dự án và các chính sách dân tộc trên địa bàn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, huyện Bình Gia cũng còn gặp 

nhiều khó khăn hạn chế đó là: một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí 

còn hạn chế, kết cấu cơ sở hạ tầng đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu 

cầu phát triển, đường đi lại khó khăn, nhu cầu được sử dụng điện lưới quốc gia 

chưa đáp ứng được yêu cầu (06 xã chưa được cứng hóa đường đến trung tâm 

gồm các xã: Tân Hòa, Yên Lỗ, Vĩnh Yên, Bình La, Hồng Thái, Quý Hòa); 10/184 

thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia) đời sống nhân dân đồng bào dân tộc thiểu 

số vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số còn cao. 

Đây là những khó khăn, thách thức của cấp ủy, chính quyền huyện cũng như của 

tỉnh Lạng Sơn cần phải quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện Chính sách 

Dân tộc 

Theo Báo cáo của UBND huyện, thực hiện các Quyết định của UBND 

tỉnh số 2468/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Quyết định số 

490/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về việc phân bổ vốn bổ sung thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

491/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017; Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 

04/5/2017 về việc giao bổ sung ngân sách nhà nước năm 2017 cho các huyện, 
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kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà 

nước năm 2018; Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 về việc phân 

bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 

2018; Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 13/02/2018, về việc giao bổ sung dự 

toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018, kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất đối 

với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; Quyết định 

số 472/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự 

nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018; Quyết định số 2075/QĐ-

UBND ngày 22/10/2018 về việc phê duyệt kế hoạch vốn (ngân sách Trung 

ương) các trương trình sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, 

vốn được phép kéo dài đến tháng 12/2018. 

UBND huyện đã ban hành các Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 

10/3/2017 về việc phân bổ chi tiết vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặc biệt 

khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2017; Quyết định 1797/QĐ-UBND ngày 

04/4/2017 về việc phân bổ chi tiết Chương trình 135 vốn hỗ trợ phát triển sản 

xuất xã đặc biệt khó khăn năm 2017; Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 

01/6/2017 về việc giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 cho các đơn vị kinh phí 

hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên 

địa bàn huyện; Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 về việc phân bổ 

chi tiết vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững năm 2018; Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 về việc bổ 

sung dự toán chi ngân sách Nhà nước thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất đối với 

dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn năm 2018; Quyết định số 

677/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 về phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình 135 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018. 

Chỉ đạo các Phòng Dân tộc, Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là 

phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc); Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Tài chính - Kế hoạch; Ban quản lý Dự án xây dựng công trình huyện, 

UBND các xã được thụ hưởng chính sách tổ chức triển khai, thực hiện tốt các 

chính sách dân tộc trên địa bàn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát đến các xã được thụ hưởng chính sách, lồng 

ghép các chương trình mục tiêu, huy động các nguồn lực tích cực triển khai thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

2. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chính sách Dân tộc  

2.1. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất  

a) Kết quả thực hiện Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND: 

Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết 

định số 06/2017/QĐ-UBND được UBND tỉnh giao. UBND huyện đã giao dự 

toán ngân sách cho các xã được thụ hưởng chính sách. Chỉ đạo các phòng, ban 

chuyên môn của huyện, UBND các xã được thụ hưởng chính sách tổ chức tuyên 
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truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà 

nước đề ra. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận giống cây trồng, vật 

nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón, chăm sóc cây trồng vật nuôi, đảm bảo hiệu 

quả đúng mục đích. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định. 

- Năm 2017: UBND huyện đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ phát triển sản 

xuất cho các hộ được thụ hưởng chính sách với số tiền là: 1.098,0 triệu đồng, cho 

526,0 hộ thụ hưởng.  

Trong đó: Hỗ trợ cho các hộ là: 1.052,0 triệu đồng; chi phí vận chuyển là: 

25,0 triệu đồng; chi phí quản lý là: 21,0 triệu đồng. 

 Đã hỗ trợ phân lân: 111.444,40 kg; hỗ trợ phân đạm: 2.814,12 kg; hỗ trợ 

mua lợn: 163 con; thức ăn chăn nuôi: 9.228,98 kg. Công tác giải ngân đạt 100% 

theo kế hoạch. 

- Năm 2018: UBND huyện đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ phát triển sản 

xuất cho các hộ được thụ hưởng chính sách với số tiền là: 971,0 triệu đồng, cho 

468,0 hộ thụ hưởng . 

Trong đó: Hỗ trợ cho các hộ là: 936,0 triệu đồng; kinh phí vận chuyển là 

16,0 triệu đồng, kinh phí quản lý là 19,0 triệu đồng. Công tác giải ngân được 

966,5 triệu đồng đạt 99,54% kế hoạch (xã Vĩnh Yên, kinh phí dư 4,5 triệu đồng); 

Hỗ trợ phân lân: 89.105,2 kg; hỗ trợ phân đạm: 10.344,0 kg; hỗ trợ mua 

lợn: 03 con; thức ăn chăn nuôi: 4.666,67 kg; hỗ trợ mua cây keo lá tràm 

346.524,0 cây.  

b) Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135:  

Thực hiện hướng dẫn tại Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 

05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn 

thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 

551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Thông tư số 

46/2014/TT-BNNPTNT); Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về hướng dẫn một số 

nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân 

rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (gọi tắt là Thông tư 

số 01/2017/TT-UBDT); Hướng dẫn số 07/HD-SNN ngày 21/9/2018 của sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, triển khai một số nội dung thực hiện 

hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Hướng dẫn 

số 07/HD-SNN).  

Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch phân bổ vốn của UBND tỉnh giao và kết quả 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. UBND huyện đã phân bổ vốn sự 

nghiệp Chương trình 135 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 



 5 

bền vững năm 2017, năm 2018 cho các xã được thụ hưởng. Chỉ đạo các phòng, 

ban chuyên môn của huyện, UBND các xã được thụ hưởng tổ chức, triển khai 

thực hiện dự án, chủ động cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, phân bón hỗ 

trợ các hộ được thụ hưởng chính sách.  

Tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2017, năm 2018 là: 

10.326,0 triệu đồng, trong đó: năm 2017 là: 5.538,0 triệu đồng/17 xã đặc biệt 

khó khăn; năm 2018 là: 4.788,0 triệu đồng/17 xã đặc biệt khó khăn. 

Số hộ được thụ hưởng: 12.904,0 hộ, trong đó: hộ nghèo: 8.566,0 hộ; hộ 

cận nghèo: 4.057,0 hộ; hộ mới thoát nghèo: 281,0 hộ. Hỗ trợ phân bón:  

960.513,0 kg; cây lâm nghiệp các loại: 1.918.038,0 cây; cây ăn quả: 15.143,0 

cây; lợn con giống: 817,2 kg. Cụ thể: 

- Năm 2017 hỗ trợ cho:  7.256 hộ, gồm: 5.052 hộ nghèo và 2.204 hộ cận 

nghèo. 

Hỗ trợ phân bón: 753.116,0 kg; cây lâm nghiệp các loại: 118.140, 0 cây; 

cây ăn quả: 9.054,0 cây). 

- Năm 2018 hỗ trợ cho: 5.648 hộ, gồm: 3.514 hộ nghèo, 1.853 hộ cận 

nghèo,  281 hộ mới thoát nghèo. 

Phân bón: 207.397,0 kg; cây lâm nghiệp các loại: 1.799.898,0 cây; cây ăn 

quả: 6.089,0 cây; lợn con giống: 817,2 kg. 

Công tác giải ngân thanh toán: Tổng nguồn vốn đã thanh toán là 10.326,0 

triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.    

2.2. Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng  

Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch của UBND tỉnh giao, UBND huyện đã phân 

bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, năm 2018 

để tổ chức triển khai xây dựng các dự án công trình. Chỉ đạo các phòng, ban 

chuyên môn, UBND các xã và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển 

khai các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định. 

- Việc thực hiện quy trình về lập kế hoạch, chủ trương đầu tư, xác định 

danh mục, địa điểm, quy mô, mức vốn (NSTW, NSĐP, vốn huy động) các công 

trình  được thực hiện theo Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu; các 

văn bản dưới Luật có liên quan và theo Quyết định phân bổ vốn của UBND tỉnh. 

 - Các dự án đầu tư được lập phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm, hằng năm của huyện, không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có 

chủ trương đầu tư. 

- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham 

gia xây dựng công trình đảm bảo theo quy định; việc lập thẩm định phê duyệt 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (KT-KT), nhà thầu thi công, công tác giám sát hoạt 

động xây dựng các dự án (giám sát của chủ đầu tư, giám sát cộng đồng) về khối 
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lượng, chất lượng, tiến độ, công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

đảm bảo hiệu quả, thực hiện đúng theo các quy định về đầu tư xây dựng;  

- Công tác quản lý chất lượng của Chủ đầu tư từ khâu khảo sát lập Báo 

cáo KT-KT, thẩm tra, thẩm định, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán.... đến 

bảo hành công trình thực hiện theo Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định về thanh toán, quyết toán 

nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 01/2017/TT-UBDT.  

- Tiến độ thực hiện các công trình tính đến thời điểm thanh tra các dự án 

trên địa bàn huyện cơ bản đúng tiến độ đã được phê duyệt, bên cạnh đó còn có 

một số dự án ở các xã có đường đi lại khó khăn là đường đất có độ dốc lớn do 

đó việc vận chuyển nguyên, vật liệu phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên ảnh 

hưởng lớn đến tiến độ thi công xây dựng công trình.  

 Tổng kế hoạch vốn năm 2017 năm 2018 là: 35.988,0 triệu đồng, trong 

đó: năm 2017: 17.432,0  triệu đồng; năm 2018: 18.556,0 triệu đồng;  

Năm 2017: Đầu tư 25 công trình gồm: 

+ Thanh toán vốn cho các công trình hoàn thành trước 31/12/2016 là: 06 

công trình. (công trình giao thông 03 công trình; công trình trường học 02 công 

trình; công trình Y tế 01 công trình). 

+ Công trình chuyển tiếp: 01 công trình thủy lợi.  

+ Công trình khởi công mới: 18 công trình (công trình giao thông 11 công 

trình; công trình trường học 05 công trình; công trình Trạm Y tế 02 công trình). 

Công tác giải ngân thanh toán, quyết toán vốn là: 16.218,0 triệu đồng đạt 

93% kế hoạch vốn; 

Năm 2018: Đầu tư 48 công trình gồm: 

+ Thanh toán vốn cho các công trình hoàn thành trước 31/12/2017 là: 32 

công trình (công trình giao thông 15 công trình; công trình trường học 14 công 

trình; công trình Y tế 03 công trình). 

+ Công trình chuyển tiếp: 02 công trình (công trình giao thông 01 công 

trình; công trình trường học 01 công trình) 

+ Công trình khởi công mới: 14 công trình (công trình giao thông 9 công 

trình; công trình trường học 02 công trình; công trình thủy lợi 03 công trình). 

Công tác giải ngân thanh quyết toán vốn: 18.464,0 triệu đồng; đạt 99% kế 

hoạch. 

3. Kết quả kiểm tra, xác minh 

Từ ngày 14/5/2019 đến ngày 17/5/2019 và từ ngày 27/5/2019 đến ngày 

31/5/2019, Đoàn thanh tra Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với đại diện Lãnh đạo các 

phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và lãnh đạo UBND 09/17 
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xã đặc biệt khó khăn gồm: Vĩnh Yên, Hưng Đạo, Hoa Thám, Bình La, Tân Hòa, 

Thiện Hòa, Thiện Thuật, Mông Ân và xã Hồng Thái, huyện Bình Gia. Tiến hành 

kiểm tra, xác minh thực tế tại 73 hộ là đối tượng được thụ hưởng chính sách 

trong đó: Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 06/2017/QĐ-

UBND là 21 hộ; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 là: 52 

hộ và kiểm tra toàn bộ hồ sơ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 

135, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND năm 

2017 và 2018 có 17 xã được thụ hưởng Chương trình 135;  trong đó 11 xã có đối 

tượng được thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND và 

kiểm tra thực tế 09 công trình xây dựng: Ngầm Cảo Chang, xã Hoa Thám; 

Mương Phai Khe - Khuổi Hay, xã Vĩnh Yên; Đường Bản Chu II, Khuổi Dầy 

(GĐ III), xã Hưng Đạo; Đường liên thôn Khoang Tẩu - Khoang Nưa xã Bình 

La; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Tân Hòa (GĐ II); Đường 

liên thôn Yên Hùng - Khuổi Nà, xã Thiện Hòa; Cứng hóa dốc Pác Dạ thôn 

Khuổi Cưởm, xã Thiện Thuật; Đường Viên Minh - Pắc Khuông, xã Mông Ân; 

Cải tạo, nâng cấp mương Tà Eng, thôn Bản Khoang, xã Hồng Thái (GĐ II) kết 

quả như sau: 

3.1. Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất 

Thực hiện kế hoạch phân bổ vốn của UBND tỉnh giao. UBND huyện đã 

Quyết định phân bổ vốn và giao cho UBND các xã làm Chủ đầu tư, sau khi kiểm 

tra toàn bộ Hồ sơ của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 

UBND các xã cơ bản đã thực hiện theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT; 

Thông tư số 01/2017/TT-UBDT; Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND; Hướng dẫn 

số 80/HDLN/BDT-STC ngày 22/3/2017 của Ban Dân tộc - Sở Tài chính hướng 

dẫn thực hiện Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND; Hướng dẫn số  07/HD-SNN. 

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã tổ chức quán 

triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân biết và tổ chức 

triển khai thực hiện chính sách. 

Nguồn vốn được hỗ trợ đã phát huy được hiệu quả nhất định từng bước 

nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho các đối tượng được thụ hưởng 

chính sách, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của địa 

phương, việc cấp phát giải ngân, thanh toán được thực hiện theo quy định. 

Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, các đối tượng được thụ hưởng 

chính sách còn tự bỏ vốn để đầu tư thêm giống cây trồng, vật tư, phân bón và bỏ 

công sức lao động để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo dự án đạt hiệu quả. 

Tuy nhiên qua kiểm tra, xác minh vẫn còn có những hạn chế nhất định: 

a) Đối với chính sách theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND: 

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại một số hộ nghèo dân 

tộc thiểu số ít người được thụ hưởng chính sách, năm 2017 đã được UBND xã 

cấp lợn lai F1 Móng Cái nuôi thịt, qua kiểm tra cho thấy vẫn còn một số hộ chưa 

làm tốt việc thực hiện quy trình chăn nuôi lợn thịt như: chuồng nuôi chưa đúng 

quy cách; cung cấp thức ăn chưa đầy đủ, việc tiêm phòng chưa thực hiện đúng 

quy trình lợn nuôi bị dịch bệnh, chậm phát triển, dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa 
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cao. Nguyên nhân các hộ nghèo trình độ dân trí còn hạn chế, hoàn cảnh kinh tế 

còn nhiều khó khăn không có điều kiện đầu tư chăm sóc cho vật nuôi kỹ thuật 

chăn nuôi chưa đáp ứng được đúng quy trình.  

Kiểm tra các hộ được thụ hưởng chính sách được hỗ trợ cây keo năm 2018 

tại xã Vĩnh Yên nhưng trong tháng 3/2019 UBND xã mới cấp cây keo cho các 

hộ, tại thời điểm kiểm tra còn có hộ chưa trồng hết, vẫn còn cây bảo quản ở góc 

vườn nhà do chưa xử lý được thực bì, chưa cuốc hố xong. Nguyên nhân là do 

UBND xã Vĩnh Yên và Công ty TNHH MTV Dương Khang, huyện Bắc Sơn đã 

Hợp đồng cây Chanh dây nhưng do người dân không có đất để trồng và nhà thầu 

không có giống để thực hiện dự án theo Hợp đồng nên UBND xã và Nhà thầu đã 

chuyển sang cung ứng cho các hộ thụ hưởng chính sách cây keo lá tràm (Biên 

bản họp chuyển đổi cây trồng của  xã Vĩnh Yên ngày 3/11/2018). Dẫn đến các 

hộ chính sách tổ chức trồng cây chậm.  

b) Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135: 

Đoàn thanh tra đã làm việc với UBND xã và xác minh thực tế tại Hưng 

Đạo, Hoa Thám, Bình La, Thiện Hòa, Thiện Thuật, Mông Ân và xã Hồng Thái: 

UBND xã cấp cây trồng trong tháng 3/2019 cho các hộ được thụ hưởng chính 

sách trong năm 2018 chậm. Tại thời điểm được kiểm tra còn có hộ cây giống 

vẫn để góc vườn nhà chưa trồng hết. Nguyên nhân các xã triển khai chậm là do 

Hướng dẫn số 07/HD-SNN chậm, nên các xã tổ chức triển khai không kịp thời 

vụ, cuối năm 2018 mới trình phê duyệt dự án. Khi đó không đúng thời vụ trồng 

cây, phải chuyển sang đầu năm 2019.  

Kiểm tra hồ sơ toàn bộ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135 

năm 2018. 17/17 xã đặc biệt khó khăn được thụ hưởng chính sách cho thấy công 

tác đấu thầu, ký kết hợp đồng giữa UBND 08 xã: Bình La; Thiện Thuật; Yên 

Lỗ; Quang Trung; Hưng Đạo; Hồng Phong; Hồng Thái; Mông Ân và các nhà 

thầu: Công Ty cổ phần giống cây trồng Miền Bắc, địa chỉ: thôn Mãn Hòa, xã 

Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và Công ty TNHH một thành viên 

Dương Khang, Bắc Sơn, địa chỉ số: 137 khối phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Bắc 

Sơn, huyện Bắc Sơn. Các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã được 

giao làm Chủ đầu tư khi tham mưu cho UBND huyện phê duyệt dự án theo giá 

tham khảo của Sở Tài chính tỉnh. UBND các xã thực hiện mua cây giống cây 

trồng đã không căn cứ vào đơn giá cây trồng quy định tại Quyết định số 

1714/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh, nên một số cây trồng đã mua 

theo đơn giá cao hơn quy định của UBND tỉnh.  

Dẫn đến số tiền chênh lệch là:  1.203,565 triệu đồng (Một tỷ, hai trăm linh 

ba triệu, năm trăm sáu mươi năm nghìn đồng) (có biểu tổng hợp kèm theo). 

Do chênh lệch giá các loại cây được UBND các xã cấp cho các hộ thụ 

hưởng chính sách cao hơn so với thị trường đã có một số hộ dân phản ánh đến 

các cơ quan chức năng. Ngay sau khi phát hiện ra việc giá cây giống cung cấp 

cao hơn giá thị trường, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn 

kiểm tra thực tế, làm rõ các nội dung liên quan và yêu cầu UBND các xã tổ chức 

thực hiện khắc phục, cấp bổ sung cho các hộ được thụ hưởng chính sách đủ số 
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lượng cây theo đơn giá quy định tại Quyết định 1714/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh. Ngày 16/4/2019 UBND huyện Bình Gia đã có Báo cáo số 155/BC-UBND, 

báo cáo kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế 

thuộc Chương trình 135 năm 2018. 

c) Các hạn chế trong việc thực hiện dự án hỗ trợ:  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước thực hiện chính sách của các phòng, ban chuyên môn của UBND 

huyện, và UBND các xã còn hạn chế. Một số hộ dân được thụ hưởng chính sách 

còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát nghèo để hưởng lợi từ những 

chính sách thoát nghèo của Nhà nước, chưa chủ động trong canh tác, sản xuất để 

từng bước vươn lên thoát nghèo, giống cây trồng, vật nuôi sau khi được hỗ trợ chưa 

chịu khó bỏ công chăm sóc, nuôi trồng để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn của 

các chương trình, chính sách được Nhà nước hỗ trợ.  

- UBND các xã được thụ hưởng chính sách chưa quyết toán dự án theo quy 

định tại Khoản 3, Điều 12, Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính; Khoản 3, Mục II, Hướng dẫn số 80/HDLN/BDT-STC 

ngày 22/3/2017 của Ban Dân tộc và Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 06/2017/QĐ-UBND. 

Các hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của các phòng chuyên 

môn của huyện: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch và UBND các xã được thụ hưởng chính 

sách, nhà thầu cung ứng giống cây trồng và các hộ được thụ hưởng chính sách 

cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục. 

3.2. Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng  

a) Việc thực hiện quy trình về công tác lập kế hoạch, xác định danh mục, 

địa điểm, quy mô, mức vốn các công trình: 

Việc thực hiện quy trình về công tác lập kế hoạch, xác định danh mục công 

trình thực hiện theo các quy định của pháp luật. Các công trình xây dựng được 

UBND xã rà soát và thông qua HĐND xã ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu 

tư theo từng năm và cả giai đoạn, UBND xã trình UBND huyện để xây dựng Kế 

hoạch đầu tư công trung và dài hạn, bố trí kinh phí đầu tư trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Đồng 

thời làm tốt việc tổ chức vận động nhân dân tham gia đóng góp công lao động, 

hiến đất, tài sản trên đất, cây cối hoa màu giải phóng mặt bằng và huy động các 

nguồn lực từ nhân dân để phối hợp đầu tư thực hiện dự án công trình. 

b) Tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư: 

Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, 

năm 2018 được UBND tỉnh giao. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban 

chuyên môn của huyện tổ chức triển khai thực hiện và giao cho Ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư. Kết quả thanh tra cho thấy việc phân 
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bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư thực hiện theo các quy định hiện hành. 

Các công trình được đầu tư nằm trong danh mục đầu tư theo Quyết định giao chỉ 

tiêu, kế hoạch và dự toán ngân sách của UBND huyện. 

 c) Điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án 

công trình:  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia (gọi tắt là Ban Quản 

lý dự án) được thành lập theo Quyết định số 4348/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; Ban Quản lý dự án có chức năng tham 

mưu thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch UBND huyện 

quyết định đầu tư. Ban Quản lý dự án có Quy chế tổ chức và hoạt động theo quy 

định của pháp luật. 

- Các đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (KT-KT); 

giám sát thi công; thi công xây dựng công trình có tư cách pháp nhân, có kinh 

nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xây dựng như đường giao thông, điện, công trình 

nông nghiệp và PTNT, công trình hạ tầng kỹ thuật...., đảm bảo làm tốt từ các 

khâu tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình theo quy 

định của pháp luật. 

d) Công tác lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng công 

trình: 

Công tác tư vấn lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng 22 

dự án công trình gồm: 17 công trình đường giao thông; 03 công trình thủy lợi; 

01 công trình Trạm y tế và 01 công trình Giáo dục được thanh tra. Chủ đầu tư và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện cơ bản theo các 

quy định của pháp luật. 

đ) Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thi công xây dựng: 

Qua xem xét hồ sơ 22 công trình được thanh tra, việc tổ chức đấu thầu và 

lựa chọn nhà thầu được Chủ đầu tư thực hiện các bước theo quy định Luật Đấu 

thầu năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, 

22 công trình xây dựng có quy mô nhỏ hình thức lựa chọn các nhà thầu là chỉ 

định thầu; công tác đấu thầu và lựa chọn chỉ định thầu Chủ đầu tư đã thực theo 

quy định của pháp luật Đấu thầu.  

e) Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng: 

- Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đã được Chủ đầu tư và 

các cơ quan đơn vị tham gia hoạt động xây dựng quan tâm tổ chức thực hiện. Tổ 

chức thi công xây dựng công trình, giám sát thi công công trình cơ bản theo hồ 

sơ thiết kế đã được phê duyệt. Đến thời điểm thanh tra còn 03 công trình chưa 

được nhiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, tổng mức đầu tư được phê duyệt là: 

3.309,0 triệu đồng, gồm các công trình: Đường liên thôn Yên Hùng - Khuổi Nà, 

xã Thiện Hòa; nhà thầu thi công: Danh nghiệp tư nhân Hiệp Nhất, Thôn Cốc 

Rặc, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia; Đường đến thôn Tân Lập, xã Quang Trung; 
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nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần xây dựng Phương Nam, địa chỉ thôn Co 

Măn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Đường đến thôn Kim Đồng, xã Hồng 

Phong (GĐ II); nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV xây dựng Thành Đạt 

Hồng Phong, địa chỉ phố Văn Mịch, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia.  

Nguyên nhân do công trình ở địa bàn đường xá đi lại khó khăn độ đốc lớn 

không vận chuyển được vật liệu vào thi công công trình: Đường liên thôn Yên 

Hùng - Khuổi Nà, xã Thiện Hòa; 02 công trình: Đường đến thôn Tân Lập, xã 

Quang Trung; Đường đến thôn Kim Đồng, xã Hồng Phong giai đoạn II, do khó 

khăn trong việc giải phóng mặt bằng nên nhà thầu không có mặt bằng thi công 

xây dựng công trình dẫn đến châm tiến độ. Tuy nhiên ngay sau khi đoàn Thanh 

tra của Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra thực tế tại các công trình có ý kiến. UBND 

huyện đã chỉ đạo UBND các xã, Chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên 

quan khẩn trương tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, đến nay các công trình 

đã xây dựng hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng.   

- Các công trình xây dựng được thanh tra chưa gắn biển ghi tên công trình 

quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-

BNNPTNT-BKHĐT-BTC-BXD có sử dụng trên 50% nguồn vốn từ Chương 

trình 135; Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 01/2017/TT-UBDT. 

Các hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư; Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi 

công; UBND 03 xã cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục. 

g) Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư, tạm 

ứng, thanh toán, quyết toán vốn hoàn thành: 

- Quản lý vốn đầu tư, tạm ứng, nghiệm thu thanh toán:  

Việc quản lý vốn đầu tư của Chủ đầu tư cơ bản thực hiện theo các quy 

định hiện hành, việc thanh toán khối lượng hoàn thành được thực hiện trên cơ sở 

khối lượng công việc đã thực hiện, được nghiệm thu, nhà thầu thi công tiến hành 

lập bảng giá trị đề nghị thanh toán theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-

BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định về quản lý, thanh 

toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

- Công tác thẩm tra, kiểm toán phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 

 Chủ đầu tư đã thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC 

ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định về quyết toán dự án 

hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quyết toán nguồn vốn nhà nước thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2016-2020. Tại thời điểm thanh tra còn 03 

công trình chưa được quyết toán. 

Các hạn chế thiếu sót trên thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư, nhà thầu thi 

công, UBND các xã: Thiện Hòa, Quang Trung và xã Hồng Phong cần nghiêm 

túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.  

h) Tiến độ thực hiện công trình, hiệu quả đầu tư: 
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Các dự án công trình qua thanh tra cho thấy đã thi công hoàn thành theo 

tiến độ được phê duyệt, phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần quan trọng 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở mới các tuyến đường, cứng hóa các trục 

đường, các công trình thủy lợi cung cấp tưới tiêu được đảm bảo, trường học được 

tu sửa cải tạo và xây mới từng bước đáp ứng được nhu cầu của nhân dân các xã, 

thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Trong hai năm 2017, năm 2018 cấp 

ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã cố gắng tổ chức triển khai thực hiện các 

chính sách dân tộc trên địa bàn huyện cơ bản đạt mục tiêu đề ra.   

III. KẾT LUẬN  

Trong thời kỳ thanh tra, UBND huyện Bình Gia đã làm tốt công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã các đối 

tượng được thụ hưởng chính sách tổ chức triển khai, thực hiện dự án hỗ trợ Phát 

triển sản xuất, dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trong năm 2017, năm 2018 

được đầu tư trên địa bàn huyện, tuy nhiên quá trình tổ chức, triển khai thực hiện 

còn có những hạn chế, thiếu sót, như sau: 

1. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

- Việc tuyên truyền, hướng dẫn tập huấn kỹ thuật của chủ đầu tư các cơ 

quan chuyên môn của huyện như thời vụ gieo trồng, việc chăm sóc bảo vệ cây 

trồng, vật nuôi chưa được thường xuyên. 

- Việc hướng dẫn, tổ chức, triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất thuộc Chương trình 135, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND còn chậm, chưa kịp thời vụ.  

- Việc thanh quyết toán dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Chủ đầu tư 

chưa thực hiện quyết toán theo quy định. 

2. Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng  

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục quản lý 

thi công xây dựng công trình chưa chặt chẽ. Còn có công trình thi công chưa 

thực hiện theo hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết, còn 03 dự án 

công trình chưa được quyết toán.  

- Các dự án công trình được đầu xây dựng thuộc Chương trình 135 chưa 

gắn biển ghi tên công trình theo quy định.  

3. Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trên 

- Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chưa làm tốt công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với phòng Nông nghiệp và PTNT của UBND 

huyện về đơn giá và kỹ thuật trồng, chăm sóc vật nuôi, cây trồng, trên địa bàn. 

- Các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện, UBND các xã được thụ 

hưởng chính sách chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo 

định kỳ theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,  hướng dẫn quy trình 
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kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 

- Năng lực, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức tổ chức, triển khai 

thực hiện dự án còn có hạn chế, cơ quan thẩm định, thẩm tra, đơn vị tư vấn, trình 

phê duyệt dự án chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc trong quá trình tổ 

chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao nên còn để xảy ra những hạn chế, 

thiếu sót nêu trên. 

- Các đối tượng thụ hưởng chính sách là hộ nghèo dân tộc ít người trình 

độ dân trí còn hạn chế, còn trông chờ ỷ lại chưa có ý thức tự vươn lên thoát 

nghèo. Việc hỗ trợ cho các hộ để phục vụ sản xuất còn manh mún, mang tính bình 

quân, dàn trải, chia đều nên chưa tổ chức được các mô hình sản xuất tập trung để 

tạo sự chuyển biến tích cực về phương thức sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông, lâm nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị 

trường. 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Từ những nguyên nhân, hạn chế nêu trên đối chiếu với các quy định của 

pháp luật. Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn kiến nghị các biện pháp xử lý như sau: 

1. Đối với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

- Thường xuyên rà soát tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đơn giá 

giống cây trồng, vật nuôi để tổ chức triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất có hiệu quả. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối 

với UBND huyện về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi thực hiện tốt 

công tác kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối với UBND huyện  

- Chấn chỉnh và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện thực hiện 

tốt chức năng tham mưu, tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, 

chăn nuôi cho UBND cấp xã, các đối tưởng được thụ hưởng chính sách trong 

việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, dự án theo các quy định hiện 

hành của Nhà nước.  

- Quan tâm công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho UBND 

cấp xã xem xét, giao nhiệm vụ Chủ đầu tư cho các đơn vị có năng lực quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các dự án có quy mô nhỏ, thiết kế đơn giản, tăng cường bồi 

dưỡng nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư cho các xã, đồng thời chỉ đạo các 

phòng, ban chuyên môn hướng dẫn, giúp các chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án 

đầu tư tuân thủ pháp luật về đầu tư công, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về các chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, 

giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 

39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 
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- Chỉ đạo kiểm điểm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan trong việc tổ 

chức triển khai thực hiện dự án còn để xảy ra những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn 

thanh tra đã chỉ ra và báo cáo UBND tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Văn bản số 1733/VP-KTN ngày 06/5/2019 về việc thực hiện hỗ trợ phát triển 

sản xuất Chương trình 135. 

- Chỉ đạo UBND các xã được thụ hưởng chính sách thuộc Chương trình 135, 

chính sách theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của tỉnh thực hiện quyết toán 

dự án theo quy định. 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn UBND các xã và các tổ chức có 

liên quan gắn biển xây dựng công trình thuộc Chương trình 135 theo quy định. 

2. Đối với UBND các xã 

- Kiện toàn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phân công, phân nhiệm 

cụ thể cho từng cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện Dự án đảm bảo 

đúng quy trình, chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được 

chỉ ra qua thanh tra. 

- Tuyên truyền vận động nhân dân nhất là các đối tượng là hộ nghèo, hộ 

cận nghèo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của nhà nước trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 

- Tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo 

UBND xã; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát  việc thực hiện các dự 

án được cấp trên giao làm chủ đầu tư.  

- Lập hồ sơ dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trình cấp có thẩm quyền thẩm 

tra phê duyệt quyết toán dự án theo quy định. 

Yêu cầu UBND huyện Bình Gia và các đơn vị có liên quan nghiêm túc 

thực hiện Kết luận thanh tra này và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra 

về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 15/10/2019./.  

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- CVP, Thanh tra, các phòng CM; 

- UBND huyện Bình Gia; 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc huyện Bình Gia; 

- Ban quản lý dự án đầu tư huyện Bình Gia;  

- Lưu: VT, HS Đoàn TTr. 

TRƯỞNG BAN 

                            

                      

 

 

 

 

 

Triệu Văn Lạng 
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