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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2021 

 

Ngày 23/02/2021, đồng chí Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2021 để đánh giá tình hình 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai nhiệm vụ 

tháng 3 năm 2021. 

Dự chỉ đạo cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Các 

thành viên UBND huyện (Vắng các đồng chí: Vy Xuân Tình, Linh Công Thành 

có lý do); Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực IV, 

Hạt Kiểm lâm, Kho bạc Nhà nước. 

 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 02, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021; Các ý kiến trao đổi, thảo luận, thống 

nhất, đồng chí Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

UBND huyện nhất trí với dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 

2021. 

Trong tháng 02 năm 2021, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai 

thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện, HĐND huyện và Quyết định của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021, tập trung thực hiện 

hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống 

dịch Covid-19 hiệu quả trong tình hình mới. 

Thu ngân sách (tính đến ngày 18/02/2021) đạt 3.946 triệu đồng, đạt 

21,22% dự toán tỉnh giao và đạt 18,79% dự toán HĐND huyện giao; Chi ngân 

sách đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công 

và các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 theo kế hoạch. 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và chủ đề của năm 2021 
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“Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt 

phá”. Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch. 

 Những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện đã nêu cụ thể tại báo cáo 

tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 3 năm 2021. 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. Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và Xây dựng nông thôn mới: 

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện:  

+ Tập trung triển khai ngay các Chương trình hành động, Chương trình 

nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt và Ban Thường vụ Huyện ủy 

giao, trong đó trọng tâm là phát triển cây Hồi, cây Thạch đen và cây dược liệu; 

+ Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện theo tiến độ từng tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là những tiêu chí UBND xã, nhân dân tổ 

chức thực hiện; Đề nghị các đơn vị (Phòng NN và PTNT, KTHT, TNMT, 

VHTT) được giao phụ trách tiêu chí, cần rà soát, kiểm tra lại các chỉ tiêu, tiêu 

chí lên quan đến người dân thực hiện, để xây dựng kế hoạch chi tiết phấn đấu 

thực hiện ngay (Hoàn thành kế hoạch chi tiết trong tháng 02 năm 2021), nhất là 

tiêu chí về giao thông, tiêu chí về môi trường, tiêu chí về nhà văn hóa thôn, tiêu 

chí về nhà ở tại các xã, trọng tâm là các xã phấn đấu về đích nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025; 

+ Đề nghị Phòng NN và PTNT cần khảo sát, đánh giá kỹ hiện trạng việc 

xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, 

đôn đốc triển khai thực hiện theo tiến độ hàng tháng, quý..; 

2. Lĩnh vực Giao thông nông thôn: 

 Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Thẩm tra hồ sơ, dự toán duy tu, 

bảo dưỡng hành lang an toàn giao thông của các đơn vị cấp xã; Rà soát thực lực, 

khả năng nhân dân làm đường trục thôn, ưu tiên xi măng, sắt thép cho các xã 

làm đường giao thông nông thôn; tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm 

hành lang an toàn giao thông. 

3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 

- Giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

+ Chủ trì phối hợp với Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện và các cơ 

quan liên quan tổ chức rà soát, báo cáo tình trạng chuyển nhượng đất rừng trái 

phép để phát triển rừng và trồng rừng, xem xét xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm theo quy định; 

+ Xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri về cấp Giấy chứng nhận 

quyết sử dụng đất; Duy trì tổ chức giao ban hàng tháng, quý với cấp xã để kịp 
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thời kiểm tra, đánh giá tiến độ, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở 

trong việc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyết sử dụng đất; 

+ Tiếp tục triển khai, hướng dẫn các tổ chức lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận quyết sử dụng đất cho trên 70% tổ chức, đặc biệt quan tâm cấp Giấy 

chứng nhận quyết sử dụng đất cho các tổ chức tại các xã về đích nông thôn mới; 

+ Phối hợp với Phòng TC-KH xây dựng kế hoạch thu hồi đất làm đường 

vào khu di tích Thẩm Hai, Thẩm Khuyên, trên cơ sở đó phối hợp với Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất khái toán kinh phí đề nghị UBND huyện bổ sung thực hiện 

nhiệm vụ; 

+ Hoàn chỉnh hồ sơ thống kê đất đai năm 2020, hồ sơ kiểm kê đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, trường hợp khó khăn, vướng mắc cần 

có sự trao đổi thống nhất giữ đơn vị tư vấn và các xã để đảm bảo tiến độ đề ra; 

Tăng cường kiểm tra, lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng 

trên địa bàn huyện. 

4. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch: 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

+ Kiểm tra lại toàn bộ các nguồn được giao từ đầu năm, đối với những 

nguồn nào có thể phân bổ, nhưng chưa phân bổ thì đề nghị bằng văn bản gửi các 

đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện chương trình đề xuất giao phân bổ cho các 

đơn vị cụ thể thực hiện; Đối với những nguồn chưa phân bổ được thì phải chờ, 

nhưng vẫn đôn đốc các đơn vị cần chủ động; tham mưu cho UBND huyện điều 

chỉnh giao chỉ tiêu, dự toán chưa phù hợp; 

+ Tham mưu khảo sát, đánh giá hiện trạng tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội huyện Bình Gia phục vụ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, định 

hướng đến năm 2050; Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

05 năm, giai đoạn 2021 - 2025; Tham mưu xây dựng kế hoạch khắc phục chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI) đạt thấp, hoàn thành trong tháng 02 

năm 2021; 

- Giao Chi cục Thuế khu vực IV: 

+ Phối hợp với Công an huyện tổ chức triển khai Đề án chống thất thu 

thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng; 

+ Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra việc thu thuế vệ 

sinh môi trường theo quy định tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND, ngày 

31/10/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn, tránh làm thất thoát ngân sách Nhà nước. 

5. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

Giao phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo các trường Mầm non tổ 

chức ăn bán trú để bảo đảm duy trì sĩ số; Chú trọng nâng cao chất lượng giáo 

dục, nhất là học sinh cuối cấp; Tham mưu, chỉ đạo tổ chức Lễ đón nhận trường 



 

 

4 

học đạt chuẩn Quốc gia đối với 02 trường học tại xã Bình La (MN, PTDTBT TH 

và THCS); Tham mưu lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất tại 02 trường học xã Thiện Long; 

5. Lĩnh vực Văn hóa Thông tin 

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Phối hợp với Phòng Tài 

Nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tập trung khảo sát cắm 

mốc ranh giới các điểm, khu di tích trên địa bàn; tiếp tục tham mưu xúc tiến, 

quảng bá các điểm du lịch trên địa bàn. 

6. Lĩnh vực Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc: Khảo sát, đánh giá 

hiện trạng, dự kiến triển khai sớm các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản 

xuất năm 2021 đảm bảo hiệu quả; Quan tâm cấp gạo cứu đói giáp hạt đảm bảo 

kịp thời, đúng đối tượng. 

7. Về công tác phòng chống dịch 

- Giao Trung tâm y tế huyện: 

+ Tiếp tục rà soát, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng đi 

qua vùng dịch, trở về từ vùng dịch, đặc biệt là các đối tượng từ Hải Dương trở 

về tính từ ngày 15/01/2021 phải được lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe để 

chủ động phòng chống dịch Covid-19; 

+ Quan tâm, tổng hợp nhu cầu và đề xuất mua sắm chuẩn bị đầy đủ các 

trang thiết bị vật tư y tế chủ động phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. 

+ Chỉ đạo xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, nhất là các xã về đích 

nông thôn mới năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025. 

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;    
- TT: HU, HĐND huyện;    (B/c) 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Các thành viên UBND huyện; 

- Các thành phần dự họp; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Lương Đình Tùng 
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