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THÔNG BÁO
Kết luận Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 7 năm 2021
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện Bắc Sơn, ngày 06/7/2021,
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2021. Dự họp có
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì cuộc họp; Lãnh
đạo Thường trực HĐND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Thành viên
UBND huyện, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp,
Chi cục Thuế khu vực IV, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm
phát triển quỹ đất, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Đội Quản lý
thị trường số 5 - tổ địa bàn Bắc Sơn, Đội quản lý Trật tự đô thị, Trung tâm Y tế
huyện. Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến thảo luận; đồng chí Nguyễn Ngọc
Thiều, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:
1. Căn cứ Chương trình công tác của UBND huyện, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát lại các nhiệm vụ,
đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và tập trung tháo gỡ những khó
khăn vướng mắc, thực hiện đồng bộ các giải pháp, khẩn trương đẩy nhanh tiến
độ triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2021. Chủ động và
tích cực hơn nữa trong công tác phối hợp giữa các ngành để nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho UBND huyện thực hiện các yêu cầu của
tỉnh, các sở, ngành của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.
Các ngành, các cấp chủ động phối hợp tăng cường công tác thông tin,
tuyên truyền về cơ chế, chính sách, các quy định mới của pháp luật có liên quan
tác động trực tiếp đến người dân như: Luật cư trú; Quyết định số 861/QĐ-TTg
ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực
III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021-2025; các quy định về phòng chống dịch Covid-19; Quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất đến năm 2030, công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an
toàn giao thông… Để người dân hiểu và thực hiện đúng theo quy định của pháp
luật.
Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách các tiêu chí nông thôn
mới trên địa bàn huyện khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, chỉ đạo
đẩy nhanh tiến tiến độ đảm bảo hoàn thành trong năm 2021.
Các ngành được giao tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị
quyết và tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình kỳ họp
giữa năm HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, khẩn trương thực hiện
hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, thời gian yêu cầu.
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2. Phòng Tài chính – Kế hoạch
- Nghiên cứu, cân đối kinh phí hỗ trợ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, tháo
dỡ cột tháp thu phát sóng truyền thanh, truyền hình huyện để đảm bảo an toàn
cho người và các cơ quan, đơn vị khi được chấp thuận của các cơ quan quản lý
cấp trên.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hướng dẫn
các doanh nghiệp, Hợp tác xã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo
Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2020 – 2025; Hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương hoàn
thiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép khảo sát, đầu tư khu đô
thị, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; tham mưu văn bản đôn đốc các ngành,
UBND các xã, thị trấn rà soát, tăng cường công tác thu ngân sách đảm bảo thu
đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm 2021.
- Chủ trì phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các
đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Hội nghị gặp mặt các Hợp tác xã, doanh
nghiệp trên địa bàn huyện nhằm thúc đẩy liên kết, trao đổi kinh nghiệm, kết nối
bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu xây dựng kế
hoạch đầu tư công năm 2022 đảm bảo sát với tình hình thực tiễn của địa
phương.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Khẩn trương tham mưu triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển
giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đã được phê duyệt đến từng xã, từng
thôn đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu về xây dựng đường giao
thông nông thôn, theo lộ trình kế hoạch đã xây dựng.
- Tham mưu đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp được giao
đầu tư, khai thác chợ các xã đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định,
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng để sớm đưa chợ vào khai thác,
sử dụng. Báo cáo UBND huyện trước ngày 25/7/2021.
4. Đội Quản lý thị trường số 5 – Tổ địa bàn Bắc Sơn
- Tham mưu cho ban chỉ đạo 389 huyện văn bản xin ý kiến Cục Quản lý
thị trường tỉnh bổ sung nhân lực đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trong đấu
tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn huyện.
- Tăng cường hơn nữa việc nắm bắt thị trường các mặt hàng nông sản,
đặc biệt là việc kinh doanh, thu mua nguyên liệu thuốc lá lá của các tổ chức cá
nhân trên địa bàn huyện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
5. Chi cục Thuế khu vực IV – Huyện Bắc Sơn
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- Tham mưu văn bản đề xuất Cục Thuế tỉnh về việc bổ sung nhân lực cho
Chi cục Thuế đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, thu thuế trên địa bàn
huyện đạt hiệu quả.
- Chủ trì, phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị huyện, Công an huyện,
Phòng Tài chính-Kế hoạch và các đơn vị liên quan rà soát kỹ lại các nguồn thu,
đồng thời thực hiện quyết liệt bằng nhiều biện pháp để thu các khoản thuế còn
thất thu như: thuế xây dựng cơ bản tư nhân, phương tiện kinh doanh vận tải, xe
máy chuyên dùng...Báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện trước ngày
25/7/2021.
6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 5, các cơ quan, đơn vị liên quan
tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc cung ứng giống, vật tư nông nghiệp của
các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng.
- Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2021; tổng kết, đánh giá
kết quả sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2021.
7. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét
hướng dẫn các hộ dân có nhu cầu san lấp đất làm thủ tục xin ý kiến cấp có thẩm
quyền phê duyệt trước khi thực hiện, để quản lý và kịp thời xử lý các trường hợp
vi phạm san, gạt đất trái quy định theo thẩm quyền.
- Tham mưu chỉ đạo thực hiện khắc phục những sai phạm về công tác
quản lý nhà nước về đất đai sau kết luận thanh tra về tình hình quản lý đất lúa,
sử dụng đất nông nghiệp tại cơ sở.
8. 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 tác
các Chương trình dự án, đặc biệt là dự án đường giao thông Suối Nọi – Dự Định
đảm bảo hoàn thành việc giải ngân theo quy định.
9. Công an huyện
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông, xử lý các phương
tiện giao thông dừng, đỗ vi phạm ở những nơi cấm đỗ, cấm dừng gây cản trở và
mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1B và khu vực trung tâm các xã, thị
trấn.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm
tra, xử lý các trường hợp san lấp, khai thác đất có vi phạm.
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10. Thanh tra huyện: Tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn thư còn
tồn đọng. Chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp nghiên cứu tham mưu cho
UBND huyện văn bản trả lời dứt điểm đề nghị của Công ty Luật hợp danh
Phương Đông liên quan đến trường hợp công chức Tư pháp xã Tân Thành (Ông
Nguyễn Hoàng Khoa).
11. Phòng Nội vụ
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, xem xét bổ
sung biên chế cho các đơn vị sự nghiệp: Đội quản lý trật đô thị, Trung tâm Phát
triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Văn hóa,
Thể thao và Truyền thông đảm bảo số lượng biên chế để thực hiện các nhiệm vụ
chuyên môn.
- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu xây
dựng nội dung chương trình, lịch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành
chính đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng
Quy chế quy định điều động luân chuyển, thuyên chuyển và bố trí công tác đối
với viên chức các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện.
12. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã đã lập trang thông tin điện tử
(FANPAGE), duy trì triển khai hoạt động có hiệu quả.
- Chủ động nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày
14/12/2021 của HĐND tỉnh, tham mưu cho UBND huyện đề xuất UBND tỉnh
và các Sở, ngành tỉnh hỗ trợ các hạng mục (như đường bê tông, cây hoa phong
cảnh…) phục vụ công tác phát triển Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc
Quỳnh.
- Bám sát các sở, ngành của tỉnh, tham mưu chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh
tiến độ thực hiện xây dựng Làng Du lịch cộng đồng thôn Hoan Trung, xã Chiến
Thắng.
13. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi
vào lớp 10, công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 đảm bảo nghiêm
túc, an toàn, đúng quy định. Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu xây dựng Dự
thảo Quy chế Quy định điều động luân chuyển, thuyên chuyển và bố trí công tác
đối với viên chức các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện.
14. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
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- Chủ trì, phối hợp với các phòng Tài chính-Kế hoạch, Văn hóa và Thông
tinh nghiên cứu, đề xuất phương án tháo dỡ cột tháp thu phát sóng truyền thanh,
truyền hình huyện.
- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid19, công tác quản lý trật tự đô thị, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa
bàn huyện; kịp thời tuyên truyền các văn bản, quy định mới về cơ chế, chính
sách có liên quan tác động trực tiếp đến người dân.
15. Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Rà soát tham mưu phân công lại nhiệm vụ phụ trách địa bàn các xã, thị
trấn đối với các thành viên UBND huyện, đảm bảo phù hợp với phân công
nhiệm vụ của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham mưu xây dựng chương trình,
lịch kiểm tra công tác kỷ luật kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị
trấn theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý khẩn trương tổ chức 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 và UBND huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT.
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