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THÔNG BÁO 

Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2019 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, ngày 09/01/2019 UBND 

huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01năm 2019; dự họp có Thường trực 

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

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, phụ trách Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp (Vắng Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường). Sau khi nghe báo 

cáo, các ý kiến thảo luận; đồng chí Tô Bắc Thái, Chủ tịch UBND huyện kết luận 

như sau: 

1. Năm 2019 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm giai đoạn 2016 - 2020. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ ngay từ 

những ngày đầu năm thực hiện quyết liệt, đồng bộ các Quyết định của UBND 

tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND 

huyện và các Quyết định của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Tổ chức các Hội nghị tổng 

kết nhiệm vụ năm 2018; xây dựng Kế hoạch  năm 2019 để triển khai tổ chức thực 

hiện ngay từ đầu năm. Xác định, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục tập 

trung thực hiện theo chủ đề của năm 2019 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao trách nhiệm hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” 

nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Triển khai thực hiện 

nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2019 của UBND 

huyện chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau 

tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2018-2019; 

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, đặc biệt là bệnh 

lở mồm long móng trên Lợn mới xuất hiện trên địa bàn.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên ban chỉ đạo NTM và UBND 

các xã đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đăng ký hoàn thành 

năm 2018. Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, trong đó tập trung chỉ đạo các xã xây 

dựng kế hoạch chi tiết thực hiện hoàn thành xây dựng NTM xã Hưng Vũ; xã 

Nhất Tiến hoàn thành thêm 07 tiêu chí để về đích trong năm 2019; xã Tân Lập 

hoàn thành thêm 07 tiêu chí để về đích năm 2020. 
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 - Chỉ đạo xã Vũ Sơn xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức 

Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 

 - Xây dựng kế hoạch ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ 

sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019. 

- Hoàn thành thủ tục giải ngân đối với dự án hoàn thành sử dụng vốn sự 

nghiệp thủy lợi. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tiếp tục tham mưu phối hợp với các ngành trong việc thực hiện chuyển 

đổi mô hình quản lý chợ các xã; đôn đốc Công ty cổ phần Tiến Triển 3 đẩy nhanh 

tiến độ thi công chợ trung tâm thị trấn Bắc Sơn để hoàn thành đưa vào sử dụng 

trong quý I/2019. 

- Tiếp tục làm việc với các sở, ngành của tỉnh về dự án hạ tầng khu đô thị 

phía Bắc thị trấn Bắc Sơn; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư để kêu 

gọi đầu tư. Xây dựng quy hoạch chi tiết mở rộng Bến xe khách Bắc Sơn, trong đó 

xem xét đến phương án điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất mở rộng 

Bến xe khách đảm bảo có tính khả thi. 

- Thực hiện tốt công tác bình ổn giá, kiểm soát thị trường, cung cấp đầy đủ 

hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết 

nguyên đán. Tham mưu chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên 

đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019.  

- Chỉ đạo các xã rà soát quy hoạch khu dân cư nông thôn, giải tỏa vi phạm 

hành lang đường bộ. Thực hiện cung ứng đảm bảo xi măng cho các xã để tổ chức 

ra quân làm đường giao thông nông thôn đầu xuân 2019. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 - Tiếp tục tham mưu phương án giải quyết có hiệu quả những trường hợp 

các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trái mục đích; thực hiện chỉnh lý biến động 

đất đai đối với những hộ hiến đất để thực hiện các công trình phúc lợi. 

 - Tiếp tục tham mưu triển khai xã hội hóa trong thu hom rác thải tại các xã; 

trong đó lưu ý chỉ đạo đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong dịp tết nguyên 

đán và mùa lễ hội. 

 - Tham mưu thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công 

trình dự án theo kế hoạch 2019. 

- Thực hiện rà soát các quy trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. 

 5. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

 - Tham mưu xây dựng cơ chế chỉ đạo, điều hành, những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2019. 
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 - Tham mưu chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng ngân sách đảm bảo 

theo đúng tinh thần tự chủ. 

 - Tham mưu xây dựng Báo cáo gửi Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 

18/QĐ-TTr ngày 08/01/2019 của Thanh tra tỉnh về Thanh tra việc thực hiện 

chính sách pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện giai đoạn 

2017-2018, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn theo yêu cầu. 

 - Tham mưu đôn đốc các đơn vị được giao chủ đầu tư hoàn thành thủ tục 

giải ngân đối với các dự án hoàn thành, đảm bảo không để tồn đọng vốn. 

 - Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu thực hiện các dự án thu hút 

đầu tư vào địa bàn và chuẩn bị các nội dung của lãnh đạo huyện tham dự Hội 

nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh tổ chức tháng 4 năm 2019. 

6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các đơn vị được giao 

làm chủ đầu tư các dự án:  

- Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chưa hoàn thành, 

trong đó đặc biệt là dự án lát vỉa hè thị trấn Bắc Sơn để đảm bảo cảnh quan trong 

dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để triển khai các dự án đầu tư 

xây dựng năm 2019 đảm bảo theo kế hoạch đặc biệt là các dự án tại xã điểm chỉ 

đạo về đích NTM trong năm 2019 và các xã: Nhất Tiến, Tân Lập.  

- Hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm của Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện, trình UBND huyện phê duyệt trong quý I năm 2019. 

 7. Phòng Nội vụ 

 - Tham mưu chỉ đạo UBND các xã sắp xếp các thôn thuộc diện sáp nhập 

theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh. Tham mưu 

chỉ đạo, hướng dẫn UBND thị trấn và xã Hữu Vĩnh tổ chức kỳ họp HĐND để 

thông qua chủ trương nhập xã Hữu Vĩnh vào thị trấn Bắc Sơn.  

- Tham mưu cho UBND huyện các hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp thứ chín 

HĐND huyện (kỳ họp bất thường) để thông qua chủ trương nhập xã Hữu Vĩnh 

vào thị trấn Bắc Sơn.  

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án tinh giản biên chế, cơ cấu 

lại cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

và thôn, khối phố đối với các xã: Chiến Thắng, Vạn Thủy, Tân Lập theo phương 

án đã được Sở Nội vụ đồng ý tại văn bản số 15/SNV-XDCQ ngày 07/01/2019. 

- Tham mưu thực hiện công tác giao chỉ tiêu biên chế công chức hành 

chính và giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

2019, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng cơ 

quan, đơn vị. 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 

2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Tham mưu triển khai và hoàn thành hồ sơ đề 

nghị UBND tỉnh khen thưởng tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tỉnh năm 2019. 
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           8. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Tham mưu văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng 

Xuân Kỷ Hợi năm 2019; tham mưu chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức các lễ 

hội truyền thống đảm bảo tiết kiệm, văn minh, lành mạnh và phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương. 

 - Khẩn trương tham mưu rà soát, thống nhất danh mục công trình, dự án 

chào mừng kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn, để triển khai được đảm bảo kịp 

thời khánh thành trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm. 

 - Thực hiện rà soát các dự án về du lịch để triển khai tổ chức thực hiện 

trong năm 2019. 

 9. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, tổ chức sơ kết học kỳ I 

năm học 2018-2019. 

 - Chỉ đạo các trường học trực thuộc xây dựng kế hoạch, phương án phân 

công trực đảm bảo duy trì các hoạt động trong nhà trường, thực hiện tốt việc bảo 

vệ cơ sở vật chất, tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. 

 - Triển khai tổ chức cho học sinh và gia đình ký cam kết thực hiện không 

mua bán, tàng trữ, sử dụng và đốt các loại pháo, chấp hành nghiêm quy định của 

Luật Giao thông đường bộ. 

 10. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc 

 - Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chủ động 

nắm chắc tình hình, kịp thời trợ cấp, cứu trợ không để hộ dân nào bị thiếu đói 

trong dịp Tết. 

 - Xây dựng chương trình thăm hỏi, chúc tết, tặng quà của huyện đối với 

các cơ quan làm nhiệm vụ và các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.  

 11. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 - Tham mưu, chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch, phương án đảm 

bảo duy trì thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân 

dân trong dịp Tết Nguyên đán.  

 - Tổ chức kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp trước, 

trong, sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2019. 

 - Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện tốt công 

tác trực và thực hiện chế độ báo cáo trong dịp Tết nguyên đán 2019. 

 - Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, tham mưu thành lập các đoàn do 

lãnh đạo huyện làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 

giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2019 tại các xã, để tổ chức thực 

hiện kiểm tra trong quý I/2019. 
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 12. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

 - Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong dịp tết, trong đó đặc 

biệt quan tâm đến tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền về 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo trong dịp tết. 

 - Tham mưu xây dựng tổ chức chương trình văn nghệ chào đón năm mới 

vào đêm giao thừa. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện 

tham gia Lễ Hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân do tỉnh tổ chức. 

 13. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

 - Tiếp tục thực hiện công tác quốc phòng địa phương; chuẩn bị tốt công tác 

tuyển quân năm 2019.  

 - Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các cơ quan liên quan xây dựng 

phương án đảm bảo các điều kiện để tổ chức bắn pháo hoa chào đón giao thừa 

Tết Nguyên đán 2019. 

 14. Công an huyện 

 - Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo năm 2018, triển khai kế hoạch 2019. 

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

chức các đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 

xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo. 

 - Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn 

giao thông; xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, 

sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội trên địa bàn. 
 

 

 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. 
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