ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, đầu tư XDCB và dự toán
thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021;
(Kèm theo Kế hoạch số 811/KH-HĐND -KTNS, ngày 18 /10/2021
của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)
I. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị
quyết của HĐND tỉnh.
- Kết quả thực hiện cụ thể đối với từng nội dung cụ thể của Nghị quyết
HĐND tỉnh ban hành.
- Đánh giá hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực
hiện và nguyên nhân.
- Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới; những đề
xuất, kiến nghị.
II. Kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế,
đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách trên địa bàn năm 2021
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu về phát triển kinh tế - xã
hội.
- Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển sản xuất nông lập nghiệp.
Kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới; kết quả thực hiện Đề án
phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030, Chương
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); các mô hình phát triển sản xuất; Đề án Đổi
mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 2021 –
2025, định hướng đến năm 2030.
- Phát triển kinh tế cửa khẩu ( nếu có).
- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công tác lập, quản lý Quy hoạch.
Kết quả thực hiện các đề án, chương trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa
bàn huyện, công tác giải ngân, giải phòng mặt bằng; các chương trình mục tiêu
quốc gia; công tác phối hợp triển khai thực hiện các dự án; Công tác bàn giao,
quản lý, khai thác, sử dụng các công trình đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.
- Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và xúc tiến đầu tư.

- Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước: Kết quả thực hiện
nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó đánh giá phân tích về kết
quả thu ngân sách đối với các khoản thu, các sắc thuế, các huyện, thành phố.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó
đánh giá kết quả chi đối với từng nhóm nhiệm vụ chi, từng huyện; tình hình sử
dụng nguồn chi khác, nguồn dự phòng ngân sách, nguồn dự trữ tài chính, nguồn
tăng thu, tiết kiệm chi; chi phòng chống dịch covid-19; hỗ trợ các đối tượng bị
tác động từ covid-19; Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;
số tạm ứng, hoàn hứng trong năm...
Công tác chuẩn bị lập kế hoạch đầu tư công năm 2022.
- Kết quả thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn,
kết quả thực hiện đề án phát triển giao thông thôn, các chương trình mục tiêu
quốc gia; công tác phối hợp triển khai thực hiện các dự án; Công tác bàn giao,
quản lý, khai thác, sử dụng các công trình đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng.
(Lập biểu kết quả các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu kèm theo đề cương)
3. Đánh giá chung thuận lợi, khó khăn, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân
trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn năm 2021.
4. Các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp năm 2022

