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THÔNG BÁO 

Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 9 năm 2019 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, ngày 06/9/2019 UBND 

huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2019; dự họp có Thường trực 

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

lãnh đạo các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện, 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 tháng 8 năm 2019, các ngành đã chủ động, khẩn trương, nghiêm túc 

trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Tuy nhiên các ngành cần rà soát lại 

những nhiệm vụ đã được giao trong tháng 8 tiến độ thực hiện còn chậm; công tác 

tham mưu của một số cơ quan, ban, ngành chất lượng còn hạn chế; công tác phối 

hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa chặt chẽ; việc 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức chưa 

nghiêm túc... 

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

tiêu, kế hoạch năm 2019. UBND huyện yêu cầu 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 thực hiện trong năm, đánh giá kết quả đạt được và tập trung 

tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, khắc phục những hạn chế, khó khăn, 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 các xã tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa, 

chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ đông; chủ động, tích cực phòng chống dịch 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi; phối hợp 

với Phòng Tài chính-Kế hoạch hướng dẫn các xã công khai, minh bạch niêm yết 

danh sách hỗ trợ các hộ gia đình có lợn bị mắc bệnh, thực hiện chi trả kinh phí hỗ 

trợ theo quy định; tiếp tục hướng dẫn, khuyến cáo người dân chuyển đổi cơ cấu vật 

nuôi, tái đàn lợn cho phù hợp với tình hình thực tế. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát thống nhất lại Phương án điều 

chỉnh ranh giới 3 loại rừng theo yêu cầu của tỉnh, hoàn thành trước ngày 

15/9/2019.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Kế 

hoạch tổ chức Lễ hội Quýt vàng Bắc Sơn năm 2019 trình UBND huyện ban hành 

trong tháng 9/2019.  
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- Tham mưu cho UBND huyện rà soát, khẩn trương thực hiện khắc phục hậu 

quả sau mưa lũ do bị ảnh hưởng của cơn bão số 3. Chủ động các biện pháp phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình 

thủy lợi, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới. Tham mưu văn bản đồng ý cho Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu Thế Hưng trồng thử nghiệm cây gai xanh tại xã Vũ Lăng. Chỉ đạo, đôn đốc 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới đối với xã Hưng Vũ, Nhất Tiến và xã Tân Lập; phối hợp với các cơ quan liên 

quan huy động nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư 

kiểu mẫu; tham mưu văn bản chỉ đạo các xã báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các 

tiêu chí đã đăng ký hoàn thành trong năm 2019 và tiến độ xây dựng NTM. Tham 

mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2020 và đến năm 2025. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 - Tiếp tục thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đô thị, lát vỉa hè thị trấn Bắc 

Sơn, quản lý dòng chảy, giải toả hành lang ATGT. Khắc phục các tuyến đường 

giao thông do bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng các công trình dự án; triển khai Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị 

phía Bắc, thị trấn Bắc Sơn; hoàn thành lập dự án khu đô thị phía Nam thị trấn Bắc 

Sơn trong tháng 9/2019. 

 - Đôn đốc nhà đầu tư tu sửa trả lại mặt bằng Sân vận động Trung tâm huyện 

để phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động chính trị chung 

của huyện. Tham mưu xây dựng Kế hoạch chỉnh trang thị trấn Bắc Sơn, thực hiện 

giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện phục vụ chào 

mừng Kỷ niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn.  

 - Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát lại nhu cầu xi măng làm 

đường giao thông nông thôn, tham mưu giải pháp, nguồn lực hỗ trợ xi măng cho 

các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

 - Rà soát các công trình nhà ở, trụ sở các cơ quan, trường học, hiện nay đã 

xuống cấp, tham mưu giải pháp sửa chữa theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị. 

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch 

khu đất thương mại tại thị trấn Bắc Sơn để làm khu chợ xanh. 

 - Tham mưu giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại để đưa chợ 

Trung tâm thị trấn Bắc Sơn vào hoạt động ổn định. Khẩn trương tham mưu thành 

lập Hội bảo vệ người tiêu dùng, hoàn thành trong tháng 9/2019. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 - Tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực 

đất đai; 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, 
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để bị lấn, chiếm; giải quyết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân làm nhà trên đất 

nông nghiệp đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tham mưu thực hiện 

công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, xây dựng 

bảng giá đất giai đoạn 2020-2024. 

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND xã Trấn Yên khẩn trương giải 

quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến đất đai trên địa bàn xã, báo cáo UBND huyện 

kết quả thực hiện trước ngày 20/9/2019. 

 - Khẩn trương tập trung khắc phục xử lý bãi rác thải Lân Tắng, xã Đồng Ý; 

hướng dẫn doanh nghiệp quản lý bãi rác thải theo đúng quy định. 

 - Kiểm tra, rà soát các khu đất công để tiến hành đấu giá quyền sử dụng 

đất tại thị trấn Bắc Sơn và xã Vũ Lễ. 

- Tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực khai thác tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước và vệ sinh môi trường; tiếp 

tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt 

tiêu chí về môi trường.  

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương thực hiện điều 

chỉnh quy hoạch khu đất thương mại giao cho UBND thị trấn quản lý, sử dụng 

vào mục đích làm khu chợ xanh; tổ chức bàn giao đất chợ xã cho doanh nghiệp 

quản lý, khai thác theo quy định. 

 5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 - Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chi ngân sách đối 

với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn. Tham mưu chấn chỉnh, 

khắc phục những hạn chế trong công tác thu chi ngân sách sau Kết luận thanh tra.  

 - Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các dự án trong kế 

hoạch hoàn thành hồ sơ quyết toán đối với các công trình, dự án đã hoàn thành, 

nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định; thẩm định kế hoạch đầu tư các công 

trình, dự án trong năm 2020; tham mưu khẩn trương giao chủ đầu tư đối với dự án 

làm cầu tại thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến, hoàn thành trước ngày 20/9/2019. 

 - Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ 

trợ xi măng cho xã Chiến Thắng để thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

 - Rà soát tổng hợp, đề xuất cấp kinh phí cho các đơn vị thực hiện các nhiệm 

vụ phát sinh trong năm 2019. Tham mưu công tác thanh lý tài sản tại các chợ xã 

bàn giao cho Doanh nghiệp khai thác, sử dụng hoàn thành trong tháng 9/1019. 

 6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Tăng cường kiểm tra, đôn 

đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình dự 

án, nhất là các dự án trong chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ 

để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; thực hiện giải ngân và thanh 

quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành.  

  7. Trung tâm phát triển quỹ đất: Tổ chức rà soát đấu giá các khu đất công 

đã giao cho huyện quản lý; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai 
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thực hiện các công trình dự án; tham mưu phương án giải quyết dứt điểm việc hoán 

đổi đất của người dân để xây dựng công trình trụ sở UBND tại xã Nhất Tiến. 

 8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp học, tăng 

cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, nhất là hoàn thành việc xây mới, 

sửa chữa nhà vệ sinh trường học. Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 đảm 

bảo theo Kế hoạch.  

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

- Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác dân tộc, giải quyết kịp thời các 

chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; 

Đẩy nhanh tiến độ rà soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo yêu cầu tại Kết luận của 

Thanh tra tỉnh. 

- Tham mưu thực hiện các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đồng chí cán bộ 

tiền khởi nghĩa và một số gia đình chính sách người có công tiêu biểu; viếng nghĩa 

trang liệt sỹ, dâng hoa Tượng đài Du kích Bắc Sơn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày 

Khởi nghĩa Bắc Sơn.  

10. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tiếp tục tham mưu triển khai, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các dự 

án đã được phê duyệt trong Đề án phát triển du lịch trên địa bàn.  

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với nâng cao chất 

lượng dịch vụ; tiến độ triển khai các dự án du lịch; triển khai xây dựng các công 

trình chào mừng 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn; Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ, phương án đề xuất xây dựng Khu tưởng niệm di 

tích Làng Khuôn Khát tại thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ, hoàn thành gửi Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đảm bảo thời gian quy định. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành 

lập Chi bộ Đảng đầu tiên (25/9/1936-25/9/2019) và 79 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9/1940-27/9/2019). Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 79 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn. Tham mưu thực hiện xét 

hương ước, quy ước đối với các thôn, khối phố trên địa bàn huyện. 

11. Văn phòng HĐND và UBND huyện  

- Tiếp tục đôn đốc các ngành thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, 

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

đạo UBND huyện giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả.   

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác về y tế,  kiểm tra về vệ sinh an toàn 

thực phẩm, nhất là các loại thực phẩm, bánh kẹo trong dịp tết Trung thu và kỷ 

niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2019). Tiếp tục rà soát 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế “4 tại chỗ”; tổ chức thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần; 

phương án sắp xếp chỗ làm việc của các  đơn vị tại Trụ sở Ngân hàng chính sách 

xã hội đã bàn giao cho huyện quản lý. 
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 12. Phòng Nội vụ 

 - Tiếp tục tham mưu thực hiện sáp nhập các thôn trên địa bàn huyện. Tiếp tục 

thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức năm 2019; xây dựng kế hoạch tổ chức 

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

 - Tham mưu xây dựng văn bản tuyên truyền hướng dẫn tới người lao động 

thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, điều chỉnh bởi Nghị định 

số 161/2018/NĐ-CP của chính phủ. 

 13. Thanh tra huyện: Tiếp tục 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 của công dân. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết 

luận sau thanh tra đặc biệt là việc tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân 

để xảy ra các sai phạm.  

14. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện, triển khai nhiệm vụ diễn 

tập chiến đấu phòng thủ tại các xã: Chiêu Vũ, Vũ Lăng, Nhất Hòa, Nhất Tiến, Tân 

Thành theo kế hoạch. 

15. Công an huyện: Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội, phòng chống cháy nổ; duy trì các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, 

ngăn chặn với hoạt động của các loại tội phạm; phương án đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn giao thông trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa Bắc 

Sơn.   

16. UBND các xã Hưng Vũ, Nhất Tiến: Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác 

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 lập hồ sơ đối với các tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành để thẩm định. 

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

trương tổ chức triển khai thực hiện, 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; 

- C, PCVP, CV VP HĐND&UBND huyện;  

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VP. 
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