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      Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo 
các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2021-2025; 

 

Ngày 02/11/2022 và ngày 04/11/2022, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì 

kiểm tra thực tế và làm việc về tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2022 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới) tại các xã Linh Phú, Tri Phú huyện Chiêm Hóa (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nguyễn Văn Sơn chủ trì kiểm tra ngày 02/11/2022) và các xã Thượng Giáp, Thượng 

Nông, huyện Na Hang (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang chủ trì 

kiểm tra ngày 04/11/2022); tham dự có đại diện lãnh đạo: Các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào 

tạo, Giao thông vận tải, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Y tế; Ban Dân tộc, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; cấp ủy, chính quyền 

huyện Chiêm Hóa, Na Hang; cấp ủy, chính quyền các xã: Linh Phú, Tri Phú, huyện 

Chiêm Hóa; Thượng Giáp, Thượng Nông, huyện Na Hang. Sau khi đi kiểm tra thực 

tế và tổ chức làm việc, nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị và các ý kiến thảo luận. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Các Chương trình mục tiêu quốc gia được các sở, ngành; các địa phương 

trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện; tuy nhiên tiến độ còn chậm và thiếu tính 

chủ động; thời gian triển khai của năm 2022 còn lại rất ngắn, nhiệm vụ triển khai 

Chương trình còn rất nặng nề, yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành 

của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện  

trong đó tập trung ở các nội dung: (1) Ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn 

của tỉnh trong triển khai thực hiện các Chương trình; (2) đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân nguồn vốn thực hiện các dự án, tiểu dự án đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp; 

(3) tập trung hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở; cụ thể: 

V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 
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 1. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh 

- Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, trình ban hành các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và văn bản hướng 

dẫn về tổ chức triển khai, thực hiện chương trình, đảm bảo đúng theo quy định của 

Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tạo điều kiện thuận 

lợi cho cấp huyện, cấp xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn của 

Chương trình cho các dự án, tiểu dự án trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp huyện, cấp  xã, kịp 

thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và báo cáo, đề xuất 

những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Ủy  

ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch 

vốn năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 theo Quyết định 428/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

- Cùng với công tác triển khai kế hoạch vốn năm 2022, các sở, ban, ngành 

cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì các dự án, tiểu dự án khẩn trương lập kế 

hoạch thực hiện của năm 2023, đảm bảo sát với dự kiến phân bổ vốn của Trung 

ương cho tỉnh; tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các  hộ nghèo còn nhiều khó 

khăn; các thôn bản đặc biệt khó khăn; đồng thời đảm bảo đúng Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện các Chương trình. 

Giao Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc lập kế hoạch, dự toán năm 

2023 để giao kế hoạch, dự toán thực hiện các Chương trình đảm bảo đúng quy định.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai các 

Chương trình đối với cấp xã. Chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc; những 

nội dung nào thuộc thẩm quyền giải quyết thì thực hiện ngay, không chờ hướng 

dẫn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; những nội dung nào vượt quá thẩm quyền 

thì khẩn trương báo cáo, đồng thời đề xuất giải pháp để tháo gỡ. 

- Khẩn trương thực hiện việc thẩm định, phê duyệt danh sách các hộ được 

thụ hưởng chính sách; thẩm định phê duyệt các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ 

phát triển sản xuất; các dự án về giáo dục, văn hoá, y tế…. thuộc Chương trình đảm 

bảo theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường đôn đốc việc giải ngân nguồn vốn 

được giao về cho cấp huyện triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 
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- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án thuộc chương trình nông 

thôn mới và giải ngân, thanh toán nguồn vốn thực hiện Chương trình đảm bảo theo 

đúng quy định của pháp luật, chú trọng việc giải ngân, thanh toán nguồn vốn thuộc 

các công trình, dự án được bố trí vốn năm 2021 góp phần đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công. 

- Đối với những dự án còn vướng mắc về định mức, cơ chế nhưng vẫn có thể 

triển khai thực hiện được việc rà soát, phê duyệt đối tượng thụ hưởng thì khẩn 

trương triển khai; để khi Trung ương có văn bản quy định về định mức, thì giải 

ngân nguồn vốn được ngay; không vì vướng mắc ở định mức hỗ trợ mà không triển 

khai thực hiện các công việc có liên quan. 

- Triển khai ngay chính sách cho vay vốn để làm nhà ở, tạo quỹ đất ở, đất 

sản xuất, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị…..tạo điều kiện cho người dân, tổ 

chức được tiếp cận nguồn vốn tín dụng dễ dàng, đúng quy định. 

- Phân cấp rõ ràng vai trò chủ đầu tư các dự án, tiểu dự án giữa cấp huyện và 

cấp xã. Tăng cường hướng dẫn về nghiệp vụ đối với cấp xã trong thực hiện nhiệm 

vụ chủ đầu tư.  

- Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo tiến độ giải ngân các nguồn vốn theo 

văn bản đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh. 

- Xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân 

sách địa phương được giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của năm 

2022; Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải thực hiện cam kết với Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về tiến độ giải ngân nguồn vốn. 

- Khẩn trương đề xuất Kế hoạch thực hiện Chương trình của năm 2023 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các Chương trình: 

 + Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án được 

phân cấp làm chủ đầu tư. Khẩn trương lập hồ sơ, dự toán các dự án được giao làm 

chủ đầu tư; kịp thời trình phê duyệt danh sách các tổ chức, cá nhân được thụ hưởng 

các chính sách để làm cơ sở triển khai thực hiện. Lập kế hoạch tiến độ giải ngân; 

quyết toán nguồn vốn các dự án, tiểu dự án đảm bảo theo đúng thời gian quy định. 

Kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh 

tiến độ triển khai Chương trình ở cơ sở.  

 Chủ trì, phối hợp với chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương; 

các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện củng cố, kiện toàn các tổ tiết kiệm 

vay vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn vay đúng quy định. 
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+ Thực hiện rà soát xác định đối tượng thụ hưởng chính sách phải đảm bảo 

dân chủ, khách quan, công khai; Ưu tiên cho các hộ có khó khăn hơn được thụ 

hưởng chính sách trước; đầu tư xây dựng các công trình đáp ứng nhu cầu cấp thiết 

của người dân, tạo được động lực cho phát triển kinh tế- xã hội. Chú trọng có sự 

tham gia của người dân trong thực hiện các chính sách ở cơ sở. 

+ Kịp thời tuyên truyền, giải thích hoặc xem xét, giải quyết các thắc mắc 

kiến nghị của người dân trong quá trình triển khai chương trình; tránh việc khiếu 

kiện trong thực hiện các chính sách; xác định những nội dung có thể giải ngân được 

nguồn vốn thì triển khai thực hiện ngay. 

+ Khẩn trương thành lập hoặc kiện toàn Ban phát triển ở các thôn để tham 

gia thực hiện Chương trình; thành lập Ban giám sát xã để theo dõi, giám sát việc 

triển khai các dự án ở cơ sở theo đúng quy định. 

  + Thực hiện giao cho các tổ hợp tác; tổ nhóm thợ triển khai thực hiện thi 

công các công trình được áp dụng cơ chế đặc thù; nội dung duy tu, bảo dưỡng các 

công trình hạ tầng thuộc phạm vi quản lý. 

- Củng cố các tiêu chí nông thôn mới đã đạt; tập trung tổ chức thực hiện 

các tiêu chí chưa đạt; căn cứ vào tình hình thực tế rà soát xây dựng kế hoạch chi 

tiết, cụ thể từng nội dung công việc để tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022 theo quy định. 

- Chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí  xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2022 bảo đảm đúng thời gian quy định. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương triển 

khai thực hiện, báo cáo, đề xuất những vướng mắc vượt thẩm quyền theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT. (Toản) 

                              

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Ngày  16/11/2022 

Trình xin ý kiến đồng chí:  Nguyễn Thế Giang  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.    

Người trình: Phan Quốc Toản - Chuyên viên Phòng Kinh tế. 

Tóm tắt nội dung trình: V/v đôn đôc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Văn bản của cơ quan đề nghị:  

Căn cứ để trình và các văn bản liên quan kèm theo:   
   

Giải trình và ý kiến đề xuất của người trình: Căn cứ nội dung chỉ đạo của 

Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai 

Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Chiêm Hóa, Na Hang. 

CV Đề xuất:Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản chỉ đạo các sở, ngành địa 

phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh./. 

(Có dự thảo văn bản kèm theo) 

Trân trọng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí./. 
 

Người trình 

ký 

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng     (Ngày          /         /2022) 
 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

Lãnh đạo  

Văn phòng  

ký 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 

Ý kiến phê duyệt của Chủ tịch hoặc Phó CT UBND tỉnh: (Ngày       /      / 2022) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

                             Chủ tịch hoặc PCT UBND tỉnh ký duyệt : 
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