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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện  

Ngày 19/7/2018, đồng chí Nguyễn Đình Đại - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện đã chủ trì cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện. Tham dự cuộc họp có các đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh 

tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc; Chánh Thanh tra huyện; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện. Các đồng chí lãnh đạo đã chỉ đạo rà soát các nội dung sau 

kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX về tình hình thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018; nhận định những mặt đạt được 

tiếp tục nhân rộng thực hiện; tập trung xem xét những hạn chế đã được chỉ ra để phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị khắc phục và xây dựng giải pháp thực 

hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 đạt mục tiêu đề ra.  

Cuộc họp đã thống nhất nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban 

nhân dân huyện đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện 

quyết liệt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, đã đạt được một 

số kết quả quan trọng, kinh tế của huyện tiếp tục có bước tăng trưởng, phát triển, 

cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đều đạt. Tuy nhiên kết quả đạt 

được vẫn còn thấp, chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, tình hình “trên nóng, 

dưới lạnh” vẫn còn phổ biến, kết quả ở một số ngành, lĩnh vực đã được chỉ ra còn 

tồn tại nhiều hạn chế, nhất là trong các lĩnh vực sau: (1) Phát triển nông, lâm 

nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa 

được quan tâm, chậm đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, chưa lựa chọn được sản 

phẩm chủ lực, sản phẩm địa phương, thiếu định hướng và liên kết trong sản xuất 

nông nghiệp…; (2) Tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới còn chậm, còn lúng 

túng, công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, chưa tạo sự chuyển biến rõ nét trong 

các mặt của đời sống xã hội và Nhân dân, huy động nguồn lực còn rất hạn chế, một 

bộ phận không nhỏ trong Nhân dân còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ 

của Nhà nước.…; (3) Công tác hỗ trợ ống cống, huy động nguồn lực tham gia xây 

dựng giao thông nông thôn còn chậm, kết quả thấp; công tác bảo dưỡng thường 

xuyên các tuyến đường chất lượng còn hạn chế; (4) Công tác cấp, phát, Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất còn có sai sót, chậm so với kế hoạch, công tác 

chỉnh lý biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được quan tâm thực 

hiện; (5) Thu ngân sách còn nhiều xã chưa đạt chỉ tiêu giao; (6) Việc thực hiện các 

nguồn vốn hỗ trợ sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả không cao; (7) Tiến 

độ xây dựng các thiết chế văn hóa còn chậm; (8) Công tác giải quyết khiếu nại còn 

một số vụ việc tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm… 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND huyện giao các cơ 

quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện ngay một số nhiệm cấp bách như sau: 
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1. Tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 

HĐND huyện đã thông qua về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các 

mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối 

năm 2018. 

2. Giao các đơn vị thực hiện: 

2.1. Phòng Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng điều phối Xây dựng NTM. 

- Xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện từ nay đến năm 

2020, định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết của Huyện ủy về chỉ đạo thực hiện 

tái cơ cấu nông nghiệp (xong trong tháng 8/2018). 

- Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo và đôn đốc các xã xây dựng kế hoạch 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp và lựa chọn sản phẩm của từng xã; tổ chức làm việc 

cụ thể với các xã còn lúng túng, chưa chọn được sản phẩm để thống nhất trước khi 

quyết định (xong trong tháng 8/2018). 

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị cây giống, hướng dẫn kỹ thuật, đôn đốc các xã 

tiếp tục trồng cây Sở theo kế hoạch đã đề ra trong vụ Thu sắp tới. 

- Tập trung hoàn thành hồ sơ trình công nhận xã Văn An đạt chuẩn nông 

thôn mới trong tháng 7/2018; rà soát các tiêu chí nông thôn mới xã Vân mộng, đề 

xuất những chương trình cần chỉ đạo xã trong tháng 8/2018; tham mưu cho UBND 

huyện chỉ đạo các xã rà soát các tiêu chí và ban hành văn bản giao cụ thể cho các 

xã thực hiện từ nay đến cuối năm 2018. 

- Tổ chức kiểm tra, cấp cây con giống kịp thời cho Nhân dân đã cuốc hố 

trồng rừng, trồng cây phân tán; tổ chức ngay việc trồng rừng tập trung theo kế 

hoạch đã giao; Tăng cường kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng cây con 

giống trồng rừng hằng năm trước khi cấp cho Nhân dân; đề xuất chuyển giao công 

tác trồng, quản lý và bảo vệ rừng cho Hạt Kiểm lâm huyện thực hiện (trong tháng 

8/2018). 

2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tập trung cung ứng ống cống kịp thời cho các xã; kiểm tra, chấn chỉnh 

công tác quản lý, duy tu các tuyến đường huyện, đường đô thị có hiệu quả; rà soát, 

điều chỉnh, đề xuất bổ sung các biển báo hiệu trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh, 

huyện, xã. 

-  Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch, danh 

mục và cấp nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp trên địa bàn huyện, 

trong đó tập trung xây dựng thành công nhãn hiệu Cá lồng Văn Quan. 

- Xây dựng báo cáo, đề xuất hướng giải quyết các kiến nghị đối với khu đất 

Pò Khoang, để trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy (trong tháng 8/2018). 

- Xây dựng kế hoạch và thành lập tổ công tác giải tỏa hành lang đường tỉnh 

232 (đoạn qua xã Vân Mộng và Vĩnh Lại); đoạn đường Điềm He; đoạn đường 

Lương Văn Tri (đoạn đường đôi); các điểm chợ Khánh Khê, Phai Khang, Yên 

Phúc để lập lại trật tự an toàn giao thông và đáp ứng yêu cầu các tiêu chí nông thôn 

mới (xã Văn An, Vân Mộng...). 
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- Tiếp tục tham mưu thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý các điểm chợ 

trên địa bàn huyện.  

- Tổ chức kiểm tra ngay tình hình thực hiện và thường xuyên đôn đốc các 

xã, thị trấn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

hỗ trợ nhà ở người có công để có biện pháp chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ. 

- Phối hợp và đôn đốc ngành điện giải quyết xong đường điện cho các hộ 

dân tại xóm Nà Luông, xã Chu Túc, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tham mưu tổ chức xử lý ngay công tác quản lý, sử dụng các khu đất công 

đã được rà soát và được UBND tỉnh đồng ý phương án thực hiện; tiếp tục rà soát 

các khu đất công, đất đã giao các tổ chức quản lý sử dụng không hiệu quả để tiếp 

tục báo cáo xử lý. 

- Tham mưu ngay công tác chỉnh lý biến động Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với những trường hợp có biến động (bị thu hồi đất giải phóng mặt 

bằng, hiến đất xây dựng các công trình); văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường hỗ trợ các điều kiện về nhân lực, kinh phí, hướng dẫn về quy định để thực 

hiện chỉnh lý; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra các xã, thị trấn về công tác 

quản lý đất đai (đặc biệt là đối với các xã đã được thanh tra). 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý đối với việc tự ý chuyển mục đích sử 

dụng đất trên địa bàn toàn huyện; tham mưu công tác thu tiền sử dụng đất đối với 

các trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng (làm nhà xuống ruộng); khẩn 

trương thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 661 và khu 

vật tư nông nghiệp. 

2.4. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

- Chấn chỉnh việc thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; khắc phục ngay tình trạng kéo dài thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định. 

- Chỉ đạo các xã thực hiện cấp phát số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

hiện nay đang còn tồn đọng, báo cáo những trường hợp vướng mắc để thu hồi sử lý 

(xong trước 15/8/2018). 

2.5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Xem xét cân đối, bố trí kinh phí về cấp ống cống làm giao thông nông thôn 

cho các xã; kinh phí hỗ trợ làm đường trục thôn theo cơ chế điều hành của huyện; 

kinh phí thực hiện chỉnh lý biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

những trường hợp đất bị thu hồi, hiến đất. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra về thu ngân sách, đặc biệt đối với 

những xã thu đạt thấp. 

- Tham mưu cho huyện về rà soát và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp 

tác xã nông nghiệp; trước mắt tập trung nâng cao hiệu quả hợp tác xã Thanh Tâm 

xã Vân Mộng. 
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2.6. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế văn hóa, đặc biệt 

tập trung các thiết chế văn hóa tại các xã điểm; tăng cường công tác tuyên truyền 

về xây dựng nông thôn mới. Thống nhất cho sửa chữa trạm y tế cũ của xã Hữu lễ 

làm nhà văn hóa thôn Bản Chặng, cho làm mới và quy hoạch lại mặt bằng nhà văn 

hóa thôn Bản xó. 

Xây dựng phương án quản lý, sử dụng và xã hội hóa Sân vận động trung tâm 

thị trấn có hiệu quả (xong trình trong tháng 8/2018). 

2.7. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển sản xuất Chương trình 135 năm 2018; rà soát, đánh giá ngay tiêu chí hộ 

nghèo tại các xã điểm.  

 2.8. Thanh tra huyện 

 Tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài chưa được giải 

quyết dứt điểm nhất là lĩnh vực tranh chấp đất đai. 

2.9. Phòng Nội vụ 

Tiếp tục chủ trì xây dựng kế kiểm tra các xã, các đơn vị về thực hiện kỷ luật 

kỷ cương, thực thi công vụ của các cơ quan đơn vị; Rà soát, đôn đốc, kiểm tra hồ 

sơ sáp nhập các thôn, khối phố để trình theo quy định; tham mưu, chuẩn bị hồ sơ 

tài liệu phục vụ công tác thi tuyển viên chức giáo dục trong tháng 8/2018 đảm bảo 

chặt chẽ, đúng quy định.  

2.10. Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị rà soát các nội dung kiến nghị của 

Cử tri có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình cần chủ động xử lý ngay những việc 

thuộc thẩm quyền và có đủ điều kiện thực hiện, báo cáo đề xuất hướng xử lý đối 

với những việc vượt thẩm quyền để xử lý dứt điểm, không để tình trạng kiến nghị 

nhiều lần. 

Trên đây là Thông báo kết luận cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện, yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực: HU, HĐND, MTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Công an, BCH quân sự, Chi nhánh VPĐK 

đất đai huyện; điện lực; 
- Các cơ quan trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- C, PVP, CV VP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lăng Văn Hùng 

 


