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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp  

UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2020 

 

Ngày 13/8/2020, đồng chí Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện chủ trì 

phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2020 để đánh giá tình hình thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 tháng năm 2020. 

Tham dự phiên họp có: đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND 

huyện; các thành viên UBND huyện (Vắng các đồng chí: Vi Song Hào, Phạm 

Đình Thi, Hoàng Việt Châu, Đào Thế Đông, Nông Minh Nhường, có lý do); 

Lãnh đạo Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ 

quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Lãnh đạo các đơn 

vị: Chi cục Thuế khu vực IV, Hạt Kiểm lâm, Kho bạc Nhà nước, Đội Quản lý 

thị trường số 5, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện. 

Phiên họp đã nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện trình dự 

thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020; Các ý kiến trao đổi, thảo luận, thống 

nhất. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

UBND huyện thống nhất với dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 

năm 2020. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu các ý kiến thảo 

luận tại phiên họp, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo và trình UBND huyện 

ban hành; 

Trong tháng 8 năm 2020, các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, chủ động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao như: Thực hiện 

tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh và huyện, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt; tình hình 

kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2020 cơ bản ổn định; chính sách đối với người có 

công, đối tượng bảo trợ xã hội,… được thực hiện kịp thời, đảm bảo an sinh xã 

hội trên địa bàn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, 

trật tự an toàn giao thông được đảm bảo; 

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đã 

phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, một số lĩnh vực thực hiện 

không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; 

UBND huyện đã nêu cụ thể những nhiệm vụ UBND huyện cần tập trung 

chỉ đạo thực hiện tại Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
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hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. Các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND huyện đã đề 

ra. Lưu ý thêm một số nội dung sau: 

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; tổ chức quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của cơ quan, đơn vị tiến hành cài đặt phần mềm Bluezone; tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động và tự giác thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

- Giao Công an huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với 

Trung tâm Y tế huyện khẩn trương tổ chức rà soát, truy vết, lập danh sách, tổ 

chức quản lý, giám sát và theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp 

thực hiện cách ly y tế có khả năng nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện để 

chủ động phương án ứng phó đảm bảo kịp thời.  

2. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp: 

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, 

UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả 

lợn Châu Phi, thực hiện nghiêm các biện pháp phun tiêu độc, khử trùng theo quy 

định nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên diện rộng, hạn chế 

thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra; tăng cường công tác tiêm phòng dại chó 

mèo... 

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các 

xã, thị trấn quan tâm phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hành vi khai thác gỗ trái 

phép, đặc biệt là khai thác gỗ quý, gỗ tạp trong rừng tự nhiên; 

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với UBND các xã, 

thị trấn tập trung thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo kế 

hoạch, trong năm 2020 chỉ tập trung thực hiện 01 - 02 sản phẩm (Miến dong 

Minh Khai, Thạch đen Bình Gia); thường xuyên theo dõi, chủ động các phương 

án để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa 

bàn, hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do thiên tai gây ra. 

3.  Công tác xây dựng nông thôn mới: 

- Xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Yên:  

+ Liên quan đến tiêu chí về môi trường, đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND huyện phụ trách lĩnh vực, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

thống nhất cao quan điểm đề nghị UBND tỉnh sớm công nhận xã Vĩnh Yên về 

đích nông thôn mới năm 2020; 

+ Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Vĩnh Yên tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là vận động cán bộ, công chức xã Vĩnh 
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Yên đồng tình ủng hộ chủ trương đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Vĩnh Yên về 

đích nông thôn mới năm 2020. 

- Xây dựng nông thôn mới tại xã Hồng Thái và nông thôn mới nâng cao 

tại xã Tân Văn: 

+ Giao các phòng, ban chuyên môn được giao nhiệm vụ phụ trách các tiêu 

chí chủ trì, phối hợp với UBND các xã Hồng Thái, UBND xã Tân Văn tổ chức 

rà soát, đánh giá hiện trạng các tiêu chí và tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực 

hiện các tiêu chí (Báo cáo nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện, đề xuất hướng giải quyết) gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

trước ngày 25/8/2020 tổng hợp chung, báo cáo lãnh đạo UBND huyện để tập 

trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tháng 10 và tháng 11 năm 

2020; đối với các tiêu chí đã đạt, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động hoàn 

thiện hồ sơ gửi các Sở, ngành của tỉnh để thẩm tra hồ sơ (không chờ đến tháng 

11/2020 mới hoàn thiện hồ sơ gửi các Sở, ngành của tỉnh như các năm trước).  

+ Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT hàng tháng tổ chức họp để kiểm tra, 

đánh giá tiến độ triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện để 

chỉ đạo, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh (Nội dung này 

giao đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo).  

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, nguồn vốn hỗ trợ PTSX Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới; tập trung hướng dẫn UBND xã Tân Văn tập trung triển 

khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, không thể để dư nguồn sang 

năm 2021. 

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương tham mưu cho UBND 

huyện xây dựng Kế hoạch triển khai công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng và 

định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Gia để phục vụ 

công tác lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050, trong đó tập trung vào công tác khảo sát thực trạng phát triển kinh tế - xã 

hội huyện. 

5. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: 

- Đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tập trung chỉ đạo 

thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, công tác giải ngân 

thanh toán vốn, riêng nguồn vốn thuộc Chương trình nông thôn mới và các 

nguồn vốn khác mang tính chất Chương trình mục tiêu đến ngày 31/12/2020 

phải hoàn thành 100% công tác giải ngân; 

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được 

giao, tổ chức kiểm tra các hồ sơ liên quan đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện 

6. Công tác duy tu, bảo dưỡng đường bộ, quản lý hành lang đường bộ, 

giao thông nông thôn: 
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- Đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường công tác quản lý hành 

lang an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa 

bàn; tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử 

dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ, đối với các trường hợp vi phạm 

không thuộc thẩm quyền xử lý của cấp huyện, đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

chủ trì tham mưu cho UBND huyện Văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền xem 

xét xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các 

tuyến đường, quan tâm rà soát các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở, các vị trí 

qua sông, suối có nguy cơ xảy ra đuối nước để có phương án khắc phục; 

- Liên quan đến cấp xi măng GTNT: Đối với 06 xã chưa triển khai thực 

hiện, đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương đôn đốc UBND các xã 

khẩn trương thực hiện, đến hết tháng 8/2020, các xã chưa triển khai thực hiện thì 

thông báo cho các xã khác đăng ký bổ sung nhu cầu. 

7. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

+ Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện công tác 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, kịp thời xử lý các 

vướng mắc phát sinh để hoàn thiện sản phẩm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

thẩm định, hoàn thành trước ngày 20/8/2020. 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai huyện khẩn trương tổ 

chức rà soát cụ thể số lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất của các cá nhân, hộ gia đình hiện còn tồn đọng tại Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện (trong đó rà soát cụ thể số lượng hồ sơ tồn đã quá hạn, 

trong thời hạn xem xét, giải quyết); những khó khăn, vướng mắc, xác định rõ 

trách nhiệm và báo cáo lãnh đạo UBND huyện để có hướng chỉ đạo xử lý, giải 

quyết; 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện tập trung giải quyết đơn thư của công dân. Đối với các nội dung vướng 

mắc, đề nghị đơn vị trực tiếp xin ý kiến lãnh đạo UBND để có hướng chỉ đạo, 

giải quyết kịp thời; đối với các nội dung đã được lãnh đạo UBND huyện hướng 

dẫn giải quyết, đề nghị khẩn trương xem xét giải quyết, trả lời đơn của công dân 

(thời gian hoàn thành trước ngày 20/8/2020). 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 

chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện thực hiện xác định giá sàn trình Sở 

Tài chính xem xét, phê duyệt để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của công 

tác đấu giá quyền sử dụng đất dự án tái định cư thị trấn Bình Gia. 

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương bàn giao hồ 

sơ trích đo địa chính Khu đất tái định cư thị trấn Bình Gia cho Phòng Tài 

nguyên và Môi trường để có cơ sở xác định giá sàn để tổ chức thực hiện đấu giá 

quyền sử dụng đất. 

8.  Công tác thu, chi ngân sách:  
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- Về thu ngân sách: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế khu 

vực IV tập trung rà soát các nguồn thu, phấn đấu đến cuối năm 2020 thu ngân 

sách đạt và vượt kế hoạch giao. 

- Về chi ngân sách: Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra công tác 

quyết toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị;  

+ Tổ chức kiểm tra, rà soát lại tất cả các khoản chi ngân sách tỉnh đã cấp 

bổ sung trong năm 2020. Đối với các Quyết định của UBND tỉnh đã ghi rõ 

nhiệm vụ chi thì khẩn trương tham mưu UBND huyện Quyết định phân bổ 

nguồn vốn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ; đối với các nhiệm vụ chi 

chưa rõ ràng, cần phải có Tờ trình, Văn bản đề nghị của đơn vị chủ trì, đề nghị 

Phòng Tài chính – Kế hoạch gửi Văn bản yêu cầu đơn vị chủ trì lập Tờ trình để 

có cơ sở tham mưu UBND huyện phân bổ nguồn vốn. 

+ Chủ trì tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách, trọng tâm là chi Chương trình 

mục tiêu quốc gia (trong đó kèm theo Biểu kế hoạch dự kiến chi thực hiện nhiệm 

vụ hàng tháng từ tháng 8 đến tháng 12/2020); đối với các nhiệm vụ không thể 

thực hiện giải ngân được, đề nghị báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước ngày 

30/8/2020 để có hướng tập trung chỉ đạo thực hiện ngay, tránh trường hợp một 

số nguồn vốn đến hết năm 2020 không thực hiện giải ngân được. 

 9. Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và 

Đào tạo khẩn trương tổ chức rà soát, tham mưu UBND huyện xem xét thực hiện 

công tác điều động, sắp xếp giáo viên các đơn vị trường học; tiếp tục tham mưu 

UBND huyện kiện toàn lại cơ cấu tổ chức các phòng, ban chuyên môn thuộc 

UBND huyện còn thiếu lãnh đạo, thiếu công chức. 

 - Đề nghị Phòng Nội vụ huyện tiếp tục làm việc cụ thể với phòng 

chuyên môn của Sở Nội vụ để có cơ sở tham mưu UBND huyện xem xét cấp 

phép hoạt động tín ngưỡng ở xã Hoàng Văn Thụ, tránh trường hợp diễn biến 

phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. 

10. Giao Công an huyện tổ chức quán triệt lực lượng công an cấp xã tiếp 

thu nghiêm túc, khắc phục kịp thời những sai sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. 

11. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, UBND huyện 

yêu cầu:   

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong triển 

khai thực hiện nhiệm vụ được phân công;  

- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đề nghị Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác trao đổi 

thông tin, chủ động báo cáo lãnh đạo UBND huyện các vướng mắc phát sinh để 

có hướng chỉ đạo kịp thời, không chờ đến cuộc họp mới báo cáo những vướng 

mắc phát sinh; đối với các nội dung trong cuộc họp đã thống nhất nội dung triển 

khai thực hiện, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
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- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu UBND huyện 

xây dựng văn bản, đề nghị gửi văn bản qua Văn phòng HĐND và UBND huyện 

qua hệ thống VNPT-iOffice xem xét, thẩm định trước khi trình lãnh đạo UBND 

huyện xem xét ký ban hành. 

Ủy ban nhân dân huyện Thông báo để Thủ trưởng các phòng chuyên môn, 

các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn biết, tổ chức thực 

hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh;    
- BT, PBT TT HU;    (B/c) 

- TT HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện;  

- Các thành viên UBND huyện; 

- Các Ban đảng, VP Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện; 

- Hai Ban HĐND huyện; 

- Các thành phần dự họp; 

- Các cơ quan CM, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, CV tổng hợp.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lương Đình Tùng 
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