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THÔNG BÁO 

Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 4 năm 2018 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, ngày 03/4/2018 UBND 

huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018; dự họp có Thường trực 

HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, các Thành viên UBND huyện, Giám đốc 

Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND xã Vũ Sơn. Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến 

thảo luận; đồng chí Tô Bắc Thái, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ Chương 

trình công tác của UBND huyện, tổ chức rà soát lại các nhiệm vụ, đánh giá kết quả 

đạt được trong 03 đầu năm và tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khẩn 

trương xây dựng Kế hoạch, thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện 

hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2018.  

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện xây 

dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo năm 2018 đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017-2018, 

phấn đấu gieo trồng hết diện tích; cung ứng đầy đủ, kịp thời và bảo đảm chất lượng 

các loại cây, con giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; chủ động phòng 

chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi; tiếp tục triển khai công tác trồng rừng, 

trồng cây ăn quả theo kế hoạch gắn với việc kiểm tra, chăm sóc, bảo vệ rừng và 

phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu các sản 

phẩm nông nghiệp. 

- Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn 

với xây dựng nông thôn mới, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện tích tụ 

đất đai, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư các 

dự án vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. 

- Tham mưu chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với xã Vũ Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2018 và xã Nhất Tiến hoàn thành thêm 05 tiêu chí trong năm 2018. Nâng cao chất 

lượng các tiêu chí và xây dựng các thôn kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn nông 

thôn mới. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch hướng dẫn nhà đầu tư 

hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án vào lĩnh vực nông nghiệp. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
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- Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch hướng dẫn nhà đầu tư đẩy nhanh 

tiến độ lập dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) 

tuyến đường tránh quốc lộ 1B qua thị trấn và khu đô thị phía Bắc trung tâm thị trấn 

Bắc Sơn; phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ trung tâm thị trấn Bắc 

Sơn; thủ tục chuyển đổi mô hình quản lý chợ các xã. Tiếp tục triển khai thu phí vệ 

sinh môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản theo quy định. 

- Tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU 

ngày 15/6/2017 của Huyện uỷ Bắc Sơn về lãnh đạo thực hiện quy hoạch, chỉnh 

trang thị trấn Bắc Sơn, khu vực trung tâm các xã và quản lý dòng chảy trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Hoàn thành trong tháng 

4/2018. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch xây dựng thương hiệu cho sản phẩm tiểu 

thủ công nghiệp (cao khô) trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý các cơ sở sản 

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; làng nghề sản xuất ngói tại xã Quỳnh Sơn 

kết hợp với phát triển du lịch. 

- Tham mưu trong việc điều chỉnh quy hoạch khu dân cư đối với các xã đảm 

bảo cho việc xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển mục 

đích sử dụng đất của người dân. 

 - Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện giải tỏa hành lang an toàn 

giao thông; quản lý dòng chảy; chỉnh trang đô thị. Kiến nghị với nhà đầu tư dự án 

tuyến đường Tân Lập-Tân Hương-Vũ Lăng đầu tư tuyến nhánh từ xã Tân Hương 

đi xã Chiến Thắng từ nguồn kinh phí còn dư do điều chỉnh quy mô của dự án. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tiếp tục tham mưu giải quyết trường hợp các hộ gia đình sử dụng đất trái 

mục đích (làm nhà trên đất nông nghiệp) chưa thực hiện các thủ tục hành chính. 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để 

nhân dân biết, hiểu đúng quyền và lợi ích của việc chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất. 

- Tham mưu thực hiện các thủ tục thu hồi, giao đất, đấu giá quyền sử dụng 

đất các khu đất công theo quy định; giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiến dòng 

chảy trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý tài nguyên 

và môi trường tại các xã, thị trấn.  

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện 

các nội dung tại Thông báo số 11/TB-UBND ngày 26/01/2018 của Uỷ ban nhân 

dân huyện, nhất là việc giải quyết cấp giấy chứng nhận sử dụng đất còn tồn đọng, 

thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cho người dân. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

  - Phối với với các ngành liên quan tham mưu hỗ trợ, hướng dẫn các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục lập các dự án đầu tư vào các lĩnh vực trên 

địa bàn huyện đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. 

 - Tham mưu ban hành Quyết định phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, chương trình 135. Tham mưu cho UBND huyện họp 
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thống nhất phương án xử lý tài sản trên đất của Công ty Cổ phần thương mại Lạng 

Sơn. Hoàn thành trước ngày 25/4/2018.  

 6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

- Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án 

chuyển tiếp năm 2017; đôn đốc các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư khẩn truơng hoàn 

thiện các thủ tục đầu tư có liên quan, để triển khai thực hiện các dự án khởi công 

mới đảm bảo kế hoạch, nhất là các dự án tại xã đạt chuẩn NTM 2018. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng đối với gói thầu cung cấp 

dịch vụ tư vấn, phí tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp theo quy định trong đó ưu 

tiên đối với các dự án giảm nghèo bền vững. 

7. Chi cục Thuế: Rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu hiện có đánh giá, 

phân tích từng sắc thuế để có giải pháp thu phù hợp nhất là đối với các khoản thu 

từ xây dựng cơ bản tư nhân và hoạt động kinh doanh vận tải; tiếp tục tổ chức rà 

soát, kiểm tra đối với các hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để quan lý 

thuế theo quy định. 

 8. Phòng Nội vụ 

 - Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 26/02/2018 

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục 

vụ người dân và doanh nghiệp; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện rà soát, sắp xếp lại 

các thôn, khối phố có quy mô dưới 50 hộ dân. Phối hợp xây dựng Đề án sáp nhập 

xã Hữu Vĩnh với thị trấn Bắc Sơn. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch phát động thi đua kỷ niệm 80 năm  ngày 

Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020); phát động phong trào thi đua đặc biệt 

chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái 

quốc (11/6/1948-11/6/2018). 

- Tham mưu thực hiện thẩm định Đề án vị trí việc làm của Ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng huyện; tham mưu ban hành Quyết định quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ  của các cơ quan, đơn vị sau khi sáp nhập theo đề án đã được phê 

duyệt. Hoàn thành trong tháng 4 năm 2018. 

9. Thanh tra huyện: Thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch, phối hợp 

với các cơ quan có liên quan tham mưu nâng cao hiệu quả giải quyết đơn, thư 

khiếu nại tố cáo, đặc biệt là giải quyết các vụ việc về tranh chấp đất đai kéo dài. 

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các Kết luận sau thanh tra năm 

2017. 

 10. Phòng Giáo dục và  Đào tạo 

 - Tiếp tục chỉ đạo duy trì thực hiện tốt công tác dạy và học theo kế hoạch; 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học chuẩn quốc gia; chuẩn bị tốt các điều kiện 

tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018. Tiếp tục tham mưu thực hiện 

việc xã hội hoá xóa phòng học tạm, sáp nhập trường, điểm trường.  

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ hoàn thiện hồ sơ thực hiện ký hợp 

đồng nhân viên Bảo vệ Trường mầm non tại xã Vạn Thủy. 

 11. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc: Thực hiện tốt công 

tác dân tộc, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, người 
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nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; chương trình 135, chương trình hỗ trợ phát triển 

sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn theo Quyết 

định 06/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

12. Phòng Văn hóa và Thông tin  

          - Tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục lập dự án để đầu tư các 

dự án vào lĩnh vực Du lịch trên địa bàn. 

 - Tham mưu triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du 

lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.  

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND xã Chiến 

Thắng hướng dẫn các hộ gia đình kinh doanh du lịch thực hiện đăng ký kinh 

doanh; xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận điểm kinh doanh du lịch theo quy định. 

 - Hướng dẫn UBND xã Quỳnh Sơn hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nhà 

kho để vật liệu tổ chức Lễ hội và làm sân Đình từ nguồn kinh phí xã hội hóa.  

 13. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Duy trì thực hiện tốt công tác quốc 

phòng địa phương; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018 theo kế hoạch.  

14. Công an huyện 

- Duy trì các biện pháp đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã 

hội, đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiềm chế 

tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trọng 

tâm là dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày 

Quốc tế lao động 01/5 tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

- Tham mưu xây dựng Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển 

khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 15. UBND xã Vũ Sơn: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường tuyên truyền, vận động 

nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với các tiêu chí cần sự đóng góp 

của nhân dân. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn khẩn trương 

tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định, định kỳ báo cáo 

UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./. 
 
 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Phạm Bá Hạnh 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PVP, CV VP HĐND&UBND huyện;  

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VP. 
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