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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 6 năm 2018 

Ngày 03/7/2018, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức phiên họp 

UBND huyện thường kỳ tháng 6 năm 2018. Sau khi xem xét, thảo luận các dự thảo 

báo cáo, tờ trình, nghị quyết và thống nhất các ý kiến đóng góp, đồng chí Nguyễn 

Đình Đại, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tọa phiên họp kết luận về các nội dung họp 

như sau: 

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Kiểm tra, rà soát lại một số số liệu, đánh giá lại một số kết quả thực hiện 

đối với lĩnh vực nông nghiệp; 

- Kiểm tra, rà soát, làm rõ và tổng hợp cụ thể kết quả công tác trồng rừng; 

Đánh giá, phân tích đưa ra chỉ tiêu cụ thể trong công tác trồng rừng; Tiếp tục đôn 

đốc, hướng dẫn các xã và Nhân dân chuẩn bị các điều kiện trồng Sở vụ Thu theo kế 

hoạch đề ra; 

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các xã đẩy mạnh công tác xây dựng NTM theo đúng 

Kế hoạch, tập trung chỉ đạo đối với xã Vân Mộng, Hữu Lễ; Tăng cường tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức của cán bộ xã, thôn và Nhân dân đối với công tác xây dựng NTM 

trên địa bàn;  

- Tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi (tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp); Xem xét các nguồn vốn để hỗ trợ nâng cao hiệu quả các Hợp tác xã. 

- Quan tâm hỗ trợ các dự án nông nghiệp, chăn nuôi sao cho có hiệu quả; Tham 

mưu đề xuất công tác trồng rừng hình thành vùng;   

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, có báo cáo đánh giá lý do, nguyên nhân và 

phương án xử lý đối với các xã có số thu ngân sách thấp. Báo kết quả trước ngày  

31/7/2018. 

- Tập trung thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và 

chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, nghành, UBND các huyện, thành 

phố năm 2018.  

- Hướng dẫn các xã thành lập tổ hợp tác, quản lý hợp tác xã; nâng cao tính hiệu 

quả của các hợp tác xã, các mô hình PTSX. 
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3. Phòng Tài nguyên và Môi Trường 

- Bổ sung đánh giá công tác thu gom, xử lý rác thải;  

- Quan tâm thực hiện công tác chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với các công trình, dự án; công tác cấp GCN quyền sử dụng đất. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Xem xét, kiểm tra lại cách thức thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các 

tuyến đường, đảm bảo chất lượng đường giao thông; 

- Tiếp tục có phương án đôn đốc, giải quyết hành vi lấn chiếm hành lang 

ATGT đường bộ đối với khu vực thị trấn và các xã trên địa bàn; 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện công tác 

xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg theo đúng tiến độ; 

- Quan tâm thực hiện công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm; 

- Phối hợp tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chợ thị trấn; 

đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình. 

5. Phòng Giáo dục & Đào tạo  

- Chỉ đạo các trường chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018 - 2019 

(đội ngũ giáo viên; cơ sở vật chất trường, lớp học...) và trình UBND huyện xem 

xét, thông qua;  

- Tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý ngành giáo dục, các 

trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện; 

- Tham mưu xem xét, kiểm tra lại việc sáp nhập Trường Tiểu học và THCS 

Tân Đoàn: Điều kiện cơ sở vật chất, mặt bằng.... Báo cáo UBND huyện trước 

ngày 20/7/2018. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tăng cường công tác xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, chỉ đạo các xã, 

thôn tu sửa, nâng cấp các nhà văn hóa xã, thôn đảm bảo theo đúng kế hoạch; 

- Khẩn trương xem xét thực hiện san ủi sân và làm mương thoát nước đối 

với Sân Vận động xã Vân Mộng; chỉ đạo xã Vân Mộng cho khởi công đối với công 

trình Nhà Văn hóa thôn Nà Pua;  

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông trong 

công tác quản lý, giám sát và sử dụng Sân Vận động và khuôn viên tượng đài 

Lương Văn Tri. Khẩn trương ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Sân Vận 

động Trung tâm. 

7.  Phòng Nội vụ 

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ 

quan, đơn vị; tổ chức kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị; 



 3 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác 

sáp nhập thôn, khối phố; sáp nhập các trường học, tham mưu sắp xếp lại tổ chức 

sau khi sáp nhập. 

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

- Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác giảm nghèo, theo dõi sát sao, có đánh 

giá, báo cáo tình hình, kết quả công tác giảm nghèo, có lý do cụ thể; 

- Khảo sát cụ thể tình hình các nhà bia cần tu sửa (Việt Yên, Khánh Khê) để 

kịp thời thực hiện; rà soát, lựa chọn các gia đình thăm chiến trường xưa, các đối 

tượng đón nhận quà nhân ngày 27/7; 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tham mưu thực 

hiện có hiệu quả việc Hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135; tham mưu, xem 

xét, đề xuất việc lồng ghép với các dự án nuôi Bò, Dê, Gà trên địa bàn xã Hữu Lễ, 

xã Vân Mộng. 

9. Thanh tra 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra, đặc biệt trong lĩnh vực đất 

đai, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể; 

- Phối hợp các đơn vị liên quan xử lý các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, 

đặc biệt là các đơn thư tồn đọng, kéo dài. 

10. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

- Tiếp tục vận động tuyên truyền các hộ dân và đẩy nhanh tiến độ thi công 

đường Lương Văn Tri; 

- Tập trung theo sát Sở Xây dựng để hoàn thành các thủ tục thẩm định, đôn 

đốc các nhà thầu nộp hồ sơ hoàn công để bàn giao các công trình; khẩn trương rà 

soát lại các công trình cần quyết toán. 

11. Công an huyện: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, khẩn 

trương điều tra, làm rõ và có báo cáo cụ thể đối với vụ việc phá hoại lúa của hộ nhà 

bà Bông tại xã Hoà Bình. 

12. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thông 

- Tiếp tục thực hiện phương án tu sửa, nâng cấp khu tượng đài đồng chí 

Lương Văn Tri... phục vụ công tác kỷ niệm ngày 27/7; 

- Tổ chức quản lý và bảo vệ khu vực Sân Vận động trung tâm và khu tượng 

đài đồng chí Lương Văn Tri; có biện pháp bảo vệ, quản lý và chăm sóc cây xây 

xanh khu vực tượng đài đồng chí Lương Văn Tri. 

13. Văn phòng HĐND & UBND huyện 

- Cập nhật các thông tin, nội dung của huyện lên trang TTĐT huyện; 

- Rà soát lại để cung cấp các tài khoản eOffice cho các cơ quan, đơn vị chưa 

có tài khoản; 
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II. CÁC DỰ THẢO BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, NGHỊ QUYẾT TRÌNH 

TRONG CUỘC HỌP 

Các phòng ban, đơn vị nghiên cứu dự thảo, đóng góp ý kiến và gửi về đơn vị 

soạn thảo trước ngày 05/7/2018 để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung. Các 

đơn vị tiếp thu, chỉnh sửa gửi Cơ quan Chủ trì trước ngày 9/7/2018 để bổ sung, 

chỉnh sửa gửi UBND huyện trước ngày 10/7/2018 để kịp thời in trình kỳ họp thứ 

tám HĐND huyện đảm bảo theo luật định. 

Trên đây là Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 6 

năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan 

nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND, MTTQ huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Văn phòng HU; 

- Các phòng ban thuộc UBND huyện; 

- Ban QLDAXD; các Trạm: Thú y; BVTV; 

Khuyến nông; TT VH-TT&TT; TT Y tế; TT 

GDNN-GDTX; TT Phát triển quỹ đất; Chi nhánh 

VP ĐKĐĐ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

  Triệu Đức Dũng 

 

 


