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THÔNG BÁO 

Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 11 năm 2020 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, ngày 09/11/2020 UBND 

huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020; dự họp có đồng chí 

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

trực HĐND huyện, các thành viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: 

Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, 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, Chi cục Thuế khu IV, Hạt Kiểm lâm huyện. 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 những tháng cuối năm, đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 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, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 

1. Các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của ngành phụ trách 

tập trung đôn đốc các xã, thị trấn khẩn trương rà soát tổng hợp các báo cáo về xây 

dựng nông thôn mới, rà soát tài sản công, quy hoạch, cải cách hành chính...để làm 

cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 

2021. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 gửi Sở Tài nguyên và Môi 

trường (chậm nhất ngày 12/11/2020). Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn 

trương triển khai công tác đấu thầu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.      

- Tham mưu khẩn trương giải quyết dứt điểm đơn thư thuôc̣ thẩm quyền cấp 

huyêṇ (Đối với 03 đơn của ông Dương Văn Bắc, ông Dương Công Phong và ông 

Dương Hữu Chức). Hoàn thành giải quyết xong trong tháng 11/2020. 

- Đôn đốc và hướng dâñ UBND xa ̃Vũ Sơn khẩn trương thực hiện các quy 

trình liên quan đến việc yêu cầu 02 hộ gia đình (Gồm hộ gia đình ông Nông Văn 

Võ và hộ gia đình ông Đào Hải Lâm) tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên 

đất chợ và hành lang an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 1B (thuộc các thửa đất số 

493, 494, tờ bản đồ số 34), trả lại mặt bằng cho UBND xã Vũ Sơn quản lý để thực 

hiện theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để báo cáo UBND tỉnh 

kết quả giải quyết đơn kiến nghi ̣của công dân theo Công văn số 388/BTCD ngày 

25/8/2020 của Ban Tiếp công dân tỉnh. Hoàn thành xong trong tháng 11 năm 2020. 
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3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác giám 

sát dịch bệnh trên địa bàn toàn huyện, đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục trên trâu, 

bò; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn UBND các xã, 

thị trấn tuyên truyền sâu rộng đến người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh. 

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

chức cuộc họp với UBND các xã, các Công ty, doanh nghiệp đầu tư vào thuốc lá lá 

trên địa bàn huyện. Hoàn thành trong tháng 11/2020. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, 

trong đó thực hiện tiêu chuẩn hóa 01 sản phẩm đạt hạng 3 sao cấp tỉnh trở lên. 

Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng lựa chọn sản phẩm OCOP năm 2021. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn các xã lựa chọn đăng 

ký tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2021. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

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

dựng dự thảo Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 của 

huyện. Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu thực hiện dự án đường giao 

thông vào điểm di tích quốc gia đặc biệt hang Lân Táy, xã Tân Lập. 

- Tham mưu tổ chức cuộc họp làm việc cụ thể với các doanh nghiệp, hợp tác 

xã quản lý các chợ xã trên địa bàn huyện để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hoàn thành trong tháng 11/2020. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị dự toán ngân sách huyện chỉ đạo các xã, 

thị trấn rà soát sắp xếp lại, xử lý tài sản công và báo cáo kê khai, cập nhật chuẩn 

hóa số liệu năm 2020. Hoàn thành trong tháng 11/2020. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức cuộc họp xem xét tiến độ giải ngân các 

nguồn vốn đầu tư năm 2020. 

6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Tập trung thực hiện, giải 

quyết vướng mắc đối với dự án cấp điện thôn Khuôn Bồng và đường điện 35KV 

thôn Lân Kẽm, xã Vũ Lễ. 

7. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình 

dịch bệnh trên trâu, bò và nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm da nổi cục, để chủ động 

triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. 

 8. Trung tâm Phát triển quỹ đất: Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế 

hoạch tham mưu cho UBND huyện  phương án xử lý cụ thể đối với các khu đất 

công. Hoàn thành trong tháng 11/2020. 

 9. Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai huyện: Tập trung giải quyết dứt 

điểm những hồ sơ còn tồn đọng đối với các thủ tục hành chính về đất đai theo đề 

nghị của các xã.. 
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 10. Chi cục Thuế khu vực IV: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 

quan thực hiện các giải pháp bảo đảm thu ngân sách đạt tối đa trên địa bàn huyện. 

 11. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu tổ chức lễ đón nhận Huân 

chương lao động hạng ba tại Trường Tiểu học thị trấn Bắc Sơn; xây dựng Kế 

hoạch chỉ đạo thực hiện tổ chức kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2020) tại một số trường học trên địa bàn huyện.  

12. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2021 - 2025. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bắc 

Quỳnh có giải pháp thực hiện công tác vệ sinh môi trường đối với làng du lịch 

cộng đồng Quỳnh Sơn. 

13. Thanh tra huyện: Tham mưu tổ chức Hội nghị công tác thanh tra để 

xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn 

thư thuộc thẩm quyền. Đôn đốc thưc̣ hiêṇ nghiêm túc kết luâṇ, quyết điṇh xử lý 

sau thanh tra; chỉ đaọ tâp̣ trung giải quyết đơn thư khiếu naị, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng, lañg phí; giải quyết dứt điểm vu ̣viêc̣ tồn đoṇg ở cơ sở.  

14. Phòng Tư pháp: Tiếp tuc̣ triển khai đôn đốc UBND các xa,̃ thi ̣trấn câp̣ 

nhâṭ, xây dưṇg các hồ sơ minh chứng đánh giá xa ̃đaṭ chuẩn tiếp câṇ pháp luâṭ năm 

2020 đảm bảo đúng quy điṇh. 

15. Ban Chỉ huy quân sư ̣huyêṇ: Làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cho 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Quân khu khảo sát xây dựng công trình chiến đấu trong 

căn cứ chiến đấu huyện. Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo công tác tuyển 

quân năm 2021.  

 16. Công an huyêṇ: Tăng cường công tác tuần tra, đấu tranh phòng, chống 

tội phạm và tệ nạn xã hội cờ bac̣, ma túy... Nghiên cứu, đề xuất đẩy maṇh ứng 

duṇg công nghê ̣ thông tin (Camera an ninh) trong hoaṭ đôṇg giám sát và xử lý vi 

phaṃ an toàn giao thông trên điạ bàn huyêṇ. 

17. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  Theo dõi, đôn đốc các đơn vị 

thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham mưu tổng hợp Báo cáo 

giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trình kỳ họp cuối năm HĐND 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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