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THÔNG BÁO 

Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 10 năm 2020 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, ngày 09/10/2020 UBND 

huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020; dự họp có Đồng chí 

Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì cuộc họp; Đại diện Thường 

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

đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Kinh tế và Hạ tầng, 

Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm 

phát triển quỹ đất, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Sau khi nghe báo cáo, các 

ý kiến thảo luận; đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện kết luận 

như sau: 

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 

trong các tháng cuối năm, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

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, tồn tại, đồng thời đề ra các giải pháp 

thực hiện có hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020.  

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu giải quyết dứt điểm 

vụ việc lấn chiếm đường giao thông Co Măn – Dục Viềng tại Thôn Lân Gặt. Hoàn 

trước ngày 25/10/2020. 

- Khẩn trương thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021; triển khai thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính, hồ sơ địa chính thị trấn Bắc Sơn.  

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Đồng Ý kiểm tra, rà soát diện tích đất 

công khu vực chợ xã, xem xét tham mưu phương án xử lý. Hoàn thành trước 

25/10/2020. 

- Đôn đốc Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Bắc Hà nộp đầy đủ hồ sơ 

liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản quặng bauxit tại mỏ Lân Bát, xã Vũ 

Sơn. Hoàn thành báo cáo UBND huyện trong tháng 10/2020. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Đôn đốc các xã kiện toàn các ban chỉ đạo Nông thôn mới. Hoàn thành báo 

cáo UBND huyện trước ngày 22/10/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức 

làm việc với các Công ty, doanh nghiệp đầu tư vào thuốc lá lá trên địa bàn huyện.  
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- Rà soát lại các tiêu chí Nông thôn mới trên địa bàn huyện, định hướng 

các tiêu chí các xã đăng ký năm 2021 đảm bảo mỗi xã hoàn thành ít nhất một tiêu 

chí (ưu tiên các tiêu chí liên quan đến nguồn lực của nhân dân).  

- Nghiên cứu, tham mưu UBND huyện định hướng lựa chọn các sản phẩm 

OCOP thực hiện trong năm 2021. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát các tuyến đường giao thông thuộc 

phạm vi Huyện, Xã quản lý , tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển giao thông 

nông thôn của huyện năm 2021 và lộ trình phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 

2021-2025. Hoàn thành báo cáo UBND huyện trước ngày 10/11/2020. Ưu tiên cấp 

xi măng cho các xã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 

- Rà soát tất cả quy hoạch của các xã để đưa vào quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện (quy hoạch chi tiết, đặc biệt xã Bắc Quỳnh). 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu xử lý sai 

phạm đối với doanh nghiệp chợ xã Vũ Sơn, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ 

sơ đầu tư theo quy định. 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những 

tháng cuối năm của Ban ATGT huyện. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức tập 

huấn cho các đối tượng là Kế toán tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp 

thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn nhằm tăng 

cường, nâng cao năng lực cho cho đội ngũ Kế toán đồng thời chấn chỉnh, khắc 

phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn. 

- Tham mưu văn bản của UBND huyện xin ý kiến Sở Tài chính xem xét cho 

ý kiến về việc xử lý khu đất nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn để 

sớm đưa vào đấu giá. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 08 của HĐND tỉnh, phối hợp 

với các đơn vị xã rà soát các doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện hỗ trợ theo 

nghị quyết; thẩm định, hoàn thành hồ sơ gửi UBND tỉnh theo quy định. Báo cáo 

UBND huyện trước ngày 25/10/2020. 

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

- Phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết cho nhân viên phụ trách, theo dõi đảm 

bảo kịp thời triển khai các dự án mới (đặc biệt là các dự án Suối Nọi – Dự định, dự 

án đường 243, các dự án điện...). 

- Thực hiện thanh quyết toán vốn các công trình, dự án hoàn thành; rà soát 

các dự án đã triển khai thực hiện từ những năm trước còn tồn đọng chưa có thủ tục, 

hồ sơ, khẩn trương hoàn thành để thanh quyết toán theo quy định. Báo cáo UBND 

huyện trước ngày 25/10/2020.   

 6. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Tăng cường công tác phối hợp với các 

xã tìm giải pháp phun tiêu độc khử trùng, giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu phí 
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kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ xã trên địa bàn 

huyện. 

 7. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

 - Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND 

huyện văn bản xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến, hướng dẫn cụ 

thể về đơn giá đất đối với các hộ lấn chiếm tại khu đất Ao huyện ủy cũ. Hoàn 

thành trước 20/10/2020. 

 - Thực hiện cắm mốc, phương án giải phóng mặt bằng dự án Dự định-Suối 

nọi tại xã Vũ Lễ; Phối hợp, hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng đối với các dự án, 

công trình điện trên địa bàn huyện. Báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện trước 

ngày 25/10/2020. 

 8. Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

 - Chủ trì nghiên cứu, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND 

các xã rà soát lại thủ tục hành chính (liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất) đảm bảo đạt mức độ 3, 4, đặc biệt là các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. 

 - Phối hợp với UBND xã Trấn Yên thực hiện việc trích đo, xác định cắm 

mốc giới đường giao thông Co Măn – Dục Viềng đảm bảo hoàn thành trước ngày 

20/10/2020. 

 9. Chi cục Thuế khu vực 4 – Huyện Bắc Sơn 

 Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu giải pháp tăng 

thu ngân sách, đặc biệt là thuế xây dựng cơ bản tư nhân và Thuế vận tải; tăng 

cường kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm thu ngân sách đạt tối đa 

trên địa bàn huyện. 

 10. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu dự thảo Quyết 

định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị; 

tham mưu xây dựng về nhân sự, biên chế làm việc của Đội Quản lý trật tự đô thị 

đảm bảo theo quy định.  

11. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu thực hiện các nội dung yêu cầu của Ban Văn hóa – Xã hội 

HĐND tỉnh tại Kế hoạch số 551/KH-HĐND-VHXH ngày 02/10/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoàn 

thành hồ sơ thanh quyết toán các công trình, dự án được giao làm chủ đầu tư và 

các công trình thuộc lĩnh vực văn hóa. 

- Kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 

17/8/2020 của UBND huyện về triển khai thực hiện phong trào trồng hoa, cây xanh 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Chủ trì, phối hợp với các ngành của huyện khảo sát 

tham mưu chỉ đạo, định hướng các xã, thị trấn lựa chọn một số loài hoa, cây xanh 

để trồng trên các tuyến đường, nhà văn hóa thôn, xã... tạo điểm nhấn về cảnh quan, 

môi trường khu vực nông thôn; thu hút khách đến tham quan, du lịch, phát triển du 

lịch cộng đồng. 
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12. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

Tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn Thanh tra tỉnh về việc 

thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở 

xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 162/QĐ-TTr ngày 28/9/2020 của Thanh tra 

tỉnh. 

13. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Tham mưu Kế hoạch, Quyết định Ban tổ chức Lễ đón nhận Huân chương 

Lao động hạng Ba và Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam tại trường Tiểu 

học thị trấn Bắc Sơn. Hoàn thành trước ngày 16/10/2020. 

 14. UBND xã Trấn Yên phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai huyện thực 

hiện việc trích đo, xác định cắm mốc giới đường giao thông Co Măn – Dục Viềng 

để quản lý theo quy định.  

 15. Giao UBND xã Đồng Ý chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan kiểm tra giải quyết dứt điểm việc sai phạm tại Nhà máy chế biến gỗ Bắc Sơn 

trên địa bàn xã. Hoàn thành báo cáo UBND huyện trong tháng 10/2020.  

16. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các thông báo kết luận cuộc 

họp, làm việc của lãnh đạo UBND huyện với các đơn vị, Văn bản giao việc của 

UBND huyện trong 9 tháng đầu năm 2020. Báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất với UBND huyện đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành  

(qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 25/10/2020. 

Đối với các nhiệm vụ được giao bằng văn bản, đã thực hiện xong hoặc chưa 

thực hiện được do còn khó khăn, vướng mắc  nhưng đến thời hạn phải báo cáo, 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải báo cáo UBND huyện kết 

quả thực hiện, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc xin ra hạn thực 

hiện bằng văn theo thời hạn quy định, không báo cáo trực tiếp với lãnh đạo UBND 

huyện để thuận tiện cho việc theo dõi, tổng hợp làm cơ sở để đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị vào cuối năm. 

17. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị thực hiện. Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện.  

Ủy ban nhân dân huyện Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức 

triển khai thực hiện./.  
 

 

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. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hiển 
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