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THÔNG BÁO 

Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 7 năm 2019 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, ngày 10/7/2019 UBND 

huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2019; dự họp có Thường trực 

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

phòng Nội vụ,  Chủ tịch UBND các xã Nhất Tiến, Hưng Vũ. Sau khi nghe báo 

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

như sau: 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các ngành đã chủ động, khẩn trương, 

nghiêm túc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2019, hoàn thành nhiều chỉ 

tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra và cơ bản tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên bên cạnh 

kết quả đã đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế:  

Việc triển khai các nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới; tình hình 

dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn Châu 

phi, gây thiệt hại cho sản xuất chăn nuôi, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân; 

tiến độ triển khai các dự án khởi công mới năm 2019 và chuyển giao các chợ xã 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa vào quản lý, khai thác còn chậm so với kế 

hoạch. Công tác giải tỏa hành lang đường bộ tại các xã, thị trấn chưa đạt hiệu 

quả. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện còn chậm, một 

số trường hợp sử dụng đất trái mục đích tiếp tục phát sinh, chưa được quản lý 

kịp thời. Việc xử lý rác thải nông thôn theo hình thức xã hội hóa vẫn còn hạn 

chế. Công tác rà soát và tiến độ thực hiện các thủ tục để đầu tư xây dựng các 

công trình, dự án và các hạng mục cần thiết phục vụ dịp kỷ niệm 80 năm ngày 

Khởi nghĩa Bắc Sơn còn chậm...   

Công tác tham mưu của các ngành tuy đã có bước đổi mới nhưng chưa 

đáp ứng được yêu cầu, có nhiệm vụ được giao chậm về tiến độ, chất lượng hạn 

chế; Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị còn 

chưa chặt chẽ...  

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và các chỉ 

tiêu, kế hoạch năm 2019. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đồng thời đề ra các 

giải pháp thực hiện có hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019.  

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Tham mưu chỉ đạo tập trung thu hoạch cây trồng vụ xuân, triển khai sản 

xuất vụ mùa; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, 

vật nuôi; tập chung chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; kiểm 
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tra, rà soát các công trình thủy lợi, tăng cường công tác phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, triển khai các phương án kịp thời ứng phó với các 

tình huống có thể xẩy ra, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.  

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống, khống chế 

dịch tả lợn Châu Phi, khắc phục hậu quả sau dịch bệnh; tổ chức rút kinh nghiệm 

trong công tác phòng, chống dịch để chủ động phát hiện sớm và có biện pháp 

phòng chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với cây trồng, vật nuôi.  

- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã 

Hưng Vũ, xã Nhất Tiến và xã Tân Lập, tiến  độ thực hiện các tiêu chí của các xã 

đăng ký hoàn thành năm 2019. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tái cơ cầu 

ngành nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu và 

xây dựng mô hình phát triển sản xuất...  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 

năm xây dựng nông thôn mới. Rà soát lại hoạt động của Trạm kiểm dịch tại xã 

Vũ Lễ, tham mưu đề nghị tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo về việc dừng hoạt 

động. 

- Thực hiện khắc phục các kết luận sau thanh tra, báo cáo UBND huyện 

trước ngày 25/7/2019. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ 

thi công, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án. Đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thiện thủ tục đầu tư dự án hạ tầng khu đô thị phía Bắc, thủ tục quy hoạch khu đô 

thị phía Nam thị trấn Bắc Sơn; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham 

mưu tổ chức Hội nghị đối thoại, phương án bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh 

trong chợ trung tâm thị trấn Bắc Sơn, hoàn thành trong tháng 7/2019.  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ lập hồ sơ thành lập Hội bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng huyện, hoàn thành trong tháng 7/2019. 

- Đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường công tác giải tỏa vi phạm hành lang 

đường bộ; rà soát tổng hợp đề xuất nhu cầu hỗ trợ xi măng làm đường giao 

thông nông thôn; thực hiện công tác quản lý bảo trì đường bộ đảm bảo giao 

thông. Tiếp tục thực hiện quy hoạch, chỉnh trang thị trấn Bắc Sơn, khu vực trung 

tâm các xã và quản lý dòng chảy trên địa bàn.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND thị trấn Bắc Sơn giải quyết 

dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn thị 

trấn Bắc Sơn, hoàn thành trong tháng 7/2019. 

- Nghiêm túc khắc phục những yếu kém về đầu tư xây dựng theo kết luận 

của thanh tỉnh, hoàn thành báo cáo UBND huyện trong tháng 7/2019. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường  
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- Tiếp tục tham mưu xử lý diện tích đất công của các tổ chức, UBND cấp 

xã quản lý hiện không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không hiệu quả hoặc sử 

dụng không đúng mục đích, để bị lấn, chiếm; tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến 

độ giải quyết các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp đủ điều kiện chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất; hướng dẫn, tuyên truyền cụ thể đến người dân về thủ 

tục hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi.  

- Kiểm tra xem xét khả năng thực hiện của doanh nghiệp trong việc thu 

gom xử lý rác thải tại các xã, đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác xã hội hóa 

trong thu gom, xử lý rác thải tại các xã. Tham mưu chỉ đạo, phương án khắc 

phục xử lý bãi rác Lân Tắng, xã Đồng Ý. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉnh lý biến động đất, tiến độ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp hiến, tặng, cho đất phục vụ 

các công trình phúc lợi trên địa bàn. Hoàn thành thủ tục giao đất chợ các xã cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý và khai thác trong tháng 7/2019.    

 - Hoàn thành việc đo đạc thực địa đường dân sinh tại khu Co Măn vào 

Dục Viềng thuộc thôn Lân Gặt, xã Trấn Yên, trên cơ sở đó hướng dẫn, đôn đốc 

xã Trấn Yên giải quyết dứt điểm vụ việc đơn kiến nghị của công dân. Hoàn 

thành báo cáo UBND huyện trước ngày 25/7/2019.  

    - Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu giải quyết dứt 

điểm khu đất đường vành đai chợ Mỏ Nhài (hoàn thành trong tháng 7/2019).  

    4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. 

- Tham mưu giải quyết dứt điểm tài sản trên đất các chợ xã để hoàn thành 

thủ tục giao cho các doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý và khai thác theo quy 

định. Kiểm soát chặt chẽ việc chi trả kinh phí trong việc hỗ trợ phòng chống 

dịch tả lợn Châu Phi, tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi.  

- Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tài chính sau kết luận 

của thanh tra tỉnh. 

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện  

- Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng 

các công trình dự án, để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, nhất là các công 

trình, dự án xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành trong tháng 11/2019.  

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư đảm bảo các công trình được 

khởi công trong tháng 7/2019; thực hiện giải ngân, quyết toán các nguồn vốn 

theo quy định.  

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tổ chức bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các 

trường học trực thuộc;  

- Xây dựng biên chế sự nghiệp năm học 2019-2020.  
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- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tổng kết năm học 2018-2019, chuẩn 

bị các điều kiện cho năm học 2019-2020. 

7. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc  

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội, 

công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tham mưu tổ chức tốt các hoạt 

động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức rà soát toàn bộ đối tượng hộ 

nghèo, hộ cận nghèo đã được phê duyệt tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 

15/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả theo yêu cầu tại 

Kết luận số 62/KL-TTr  ngày 26/6/2019 của Thanh tra tỉnh. 

    8. Phòng Văn hóa và Thông tin 

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

vào các dự án du lịch trên địa bàn.  

    - Phối hợp với các ngành đẩy nhanh tiến độ, xác định các hạng mục cần 

thiết phải đầu tư trong năm 2019-2020 để phục vụ dịp kỷ niệm 80 năm Khởi 

nghĩa Bắc Sơn.  

    - Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu chuẩn bị tốt các 

điều kiện tổ chức Hội nghị đối thoại đầu tư du lịch huyện Bắc Sơn năm 2019. 

    - Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát, thực hiện cắm 

biển báo các điểm du lịch.  

9. Văn phòng HĐND và UBND huyện  

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác về y tế, phòng chống dịch bệnh 

mùa hè; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Tham mưu chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các 

ngành, việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, các ngành của tỉnh và 

UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị. 

10. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng địa phương theo đúng kế hoạch; chỉ đạo chuẩn bị diễn tập 

chiến đấu phòng thủ các xã năm 2019. Tham mưu văn bản xin ý kiến Bộ tư lệnh 

Quân khu I cho phép sử dụng các khu đất: Lân Lắc, xã Quỳnh Sơn, đỉnh Khau 

Kiêng, xã Vũ Sơn vào mục đích du lịch. 

11. Công an huyện: Duy trì các biện pháp đảm bảo an ninh, chính trị, trật 

tự an toàn xã hội; 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, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm.  

12. Phòng Nội vụ  

- Tham mưu tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019.  Tiếp tục tham mưu 

các quy định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn có quy mô 
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dưới 75 hộ dân theo chỉ đạo của tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

- Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn quy trình, thủ tục kiểm điểm trách 

nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm theo Thông báo kết luận số 61/KL-

TTr và kết luận số 62/KL-TTr ngày 26/6/2019 của Thanh tra tỉnh. Hoàn thành 

trong tháng 7/2019.  

13. Thanh tra huyện 

- Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch; theo dõi đôn đốc 

các cơ quan thực hiện nghiêm túc kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.  

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu nâng cao hiệu quả giải 

quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân, đặc biệt là giải quyết các vụ việc 

về tranh chấp đất đai kéo dài.  

14. UBND các xã Hưng Vũ, Nhất Tiến: 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. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của 

huyện rà soát kết quả, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

15. Đối với các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở Chương trình công tác của 

UBND huyện, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ 

quan, đơn vị đảm bảo hoàn thành các mục tiêu theo chương trình công tác của 

huyện. 

 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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