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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên 

họp UBND huyện thường kỳ tháng 4 năm 2021 

 

Ngày 15/4/2021, đồng chí Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4 năm 2021, để đánh giá tình hình 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 4, triển 

khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2021. 

Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí 

thành viên UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 

Chi cục Thuế khu vực IV, Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Y tế huyện, Hạt Kiểm 

lâm, Đội Quản lý thị trường số 5, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

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 4, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021; các ý kiến trao đổi, thảo luận, thống 

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

UBND huyện thống nhất với các Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 

năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

được giao như: tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 phát triển ổn định, các chỉ tiêu cơ 

bản thực hiện đạt tiến độ kế hoạch đề ra; thực hiện tốt các chính sách đối với 

người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, 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 không có tai nạn giao thông trên địa bàn. 

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn hạn chế như: Việc hoàn chỉnh các thủ 

tục đầu tư đối với các công trình khởi công mới còn chậm; việc thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự nghiêm túc; 

một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được 

UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao. 

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 

hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 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 sản xuất nông, lâm nghiệp: 
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Giao phòng Nông nghiệp và PTNT: tiếp tục tham mưu hoàn thiện cấp mã 

vùng trồng cho cây thạch đen. 

2. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

Giao phòng Nông nghiệp và PTNT rà soát lại các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới đối với xã Thiện Long để có phương án thực hiện có hiệu quả. 

3. Lĩnh vực đầu tư xây dựng: 

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

+ Nghiên cứu quy hoạch, khai thác khu đất Pò Nà Dèn, xã Hoàng Văn 

Thụ; 

+ Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thành quy hoạch chung 

của thị trấn Bình Gia.  

+ Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý hành lang, đặc biệt là khu vực 

chợ thị trấn Bình Gia. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị việc duy tu 

bảo dưỡng các đường trục xã, trục thôn đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện. 

4. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

+ Tiếp tục thực hiện kiểm đếm bắt buộc công trình nước sinh hoạt xã Tân 

Văn; 

+ Tham mưu cho UBND huyện bàn giao đất khu tái định cư đường 19/4 

cho Trung tâm phát triển quỹ đất trước ngày 25/4/2021. 

+ Xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

đơn vị trường học trên địa bàn xong trước tháng 5/2021. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp phòng Văn hóa 

và Thông tin, Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng, xây dựng đường vào di tích khảo cổ hang Thẩm Khuyên, thẩm 

Hai. Triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng đường vào khu căn cứ chiến đấu 

số 01 theo Đề án xây dựng khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2020-2025, định 

hướng đến năm 2030. 

5. Lĩnh vực Xây dựng chính quyền 

Giao phòng Nội vụ huyện: Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

huyện, Ủy ban bầu cử huyện thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và 

bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch 

6. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 

- Giao phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chuẩn 

bị kết thúc năm học 2020 - 2021 đạt hiệu quả. 

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan liên quan 

thực hiện cắm mốc, đo đạc và thu hồi đất theo lộ trình đường vào di tích khảo 
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cổ hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai; tiếp tục tham mưu đẩy mạnh phát triển du 

lịch, thúc đẩy du lịch cộng đồng xã Mông Ân. 

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu cho UBND huyện 

thực hiện cắm mốc núi Nàng Tiên, thôn Lân Luông, xã Thiện Hòa. 

7. Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân 

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

Tập trung thực hiện nhiệm vụ giải quyết dứt điểm các đơn thư kiến nghị, phản 

ánh của công dân còn tồn đọng từ năm 2020 

8. 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, chủ động triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ ngay từ đầu năm để đảm bảo thực hiện hoàn thành đúng tiến độ kế 

hoạch đề ra; thực hiện nghiêm túc chế độ, thông tin báo cáo theo quy định 

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

các cơ quan 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 uỷ; 

- 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.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
 

Lương Đình Tùng 
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