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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc làm việc với các cơ quan khối kinh tế 

 

 Ngày 15/02/2023, lãnh đạo UBND huyện tổ chức cuộc làm việc với các 

cơ quan khối kinh tế để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 

và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Phương 

Huy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì cuộc họp. 

 Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện (đồng chủ 

trì cuộc họp); lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan: 

phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, 

Ban QLDA đầu tư và XD dựng huyện; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng 

HĐND-UBND huyện. 

 Tại cuộc họp, sau khi nghe các cơ quan khối kinh tế thông qua báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01, 02, phương hướng nhiệm vụ công 

tác tháng 3 năm 2023 và các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự 

cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01, 

02/2023  

Trong 02 tháng đầu năm, các cơ quan khối kinh tế đã xây dựng, ban hành 

và tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023 và Quý I/2023. 

Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023; giao chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Đông - 

Xuân năm 2022 – 2023; giao chỉ tiêu phát triển chăn nuôi, di dời chuồng trại chăn 

nuôi ra khỏi gầm sàn nhà năm 2023; phê duyệt điều chỉnh danh sách hỗ trợ nhà 

ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg giai đoạn 2021-

2025 và đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, giải ngân vốn hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột 

nát...; triển khai công tác thu, chi ngân sách; kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy 

nhanh tiến độ thi công công trình và giải ngân vốn; thực hiện chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư và trả lời các ý kiến, kiến nghị của công dân liên quan 

đến công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trên địa bàn huyện; 

duy trì thực hiện tốt các công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản, tài nguyên nước, 

bảo vệ môi trường theo quy định. 

Tuy nhiên, qua rà soát nhiệm vụ công việc cho thấy, một số cơ quan, đơn 

vị chưa tập trung bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo Chương 
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trình công tác của UBND huyện và Chương trình của đơn vị đã ban hành nên 

một số nhiệm vụ chưa triển khai chưa bảo đảm tiến độ đề ra, cụ thể: việc xây 

dựng các Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm, nội dung đột phá của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI  năm 2023, giải quyết vướng mắc còn tồn 

đọng trong GPMB dự án chợ trung tâm, triển khai rà soát hồ sơ đất đai một số 

khu đất công tại thị trấn Thanh Nhật, triển khai thủ tục để phê duyệt dịch vụ 

công ích đô thị tại thị trấn Thanh Nhật và khu vực Bằng Ca, giao vốn sự nghiệp 

thuộc các chương trình MTQG, xây dựng nội dung tổ chức ra quân giải tỏa lấn 

chiếm hành lang an toàn đường bộ tại thị trấn Thanh Nhật; về việc tổ chức 

cưỡng chế vi phạm hành lang an toàn đường bộ tại xóm Bang Dưới, xã Lý 

Quốc…cần được tập tring thực hiện trong thời gian tới 

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3/2023 

1. Nhiệm vụ chung  

- Tập trung bám sát nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của 

UBND huyện và của đơn vị, khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc 

còn tồn đọng, chưa hoàn thành.  

- Thủ trưởng các cơ quan cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong cách 

làm, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động tham mưu đề xuất giải 

quyết công việc phát sinh, đột xuất. Thường xuyên rà soát chỉnh sửa, bổ sung Kế 

hoạch công tác tháng cụ thể, chi tiết từng nhiệm vụ chuyên môn, giao việc cụ 

thể, rõ ràng cho từng cán bộ, công chức, viên chức, quá trình thực hiện có sự 

điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp. Chỉ đạo tăng cường làm thêm giờ để giải 

quyết hết công việc gắn với việc thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc 

nhở gắn kết chặt chẽ với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hàng 

tháng của đơn vị và cá nhân. 

- Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, 

kịp thời giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, giữa cơ quan của 

huyện với các xã, thị trấn; chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian đi công 

tác cơ sở để nắm tình hình, giải quyết khó khăn theo thẩm quyền và báo cáo, đề 

xuất lãnh đạo UBND huyện xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với 

nhiệm vụ vướng mắc, đột xuất phát sinh. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đảm bảo cung ứng 

đầy đủ giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân; phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức gieo 

cấy hết diện tích cây trồng vụ Đông Xuân, đẩy mạnh trồng cỏ phục vụ chăn 

nuôi, triển khai công tác trồng rừng theo diện tích đã đăng ký.  

- Tiếp tục triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho 

đàn vật nuôi; đôn đốc thực hiện công tác di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra 

khỏi gầm sàn nhà ở ngay từ những tháng đầu năm. 
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- Khẩn trương hoàn thành dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình sản 

xuất hàng hóa nông lâm nghiệp năm 2023, báo cáo UBND huyện xem xét thông 

qua trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời tham mưu đề xuất nội 

dung triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 

sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp năm 2023 gắn với Đề án chăn nuôi đại gia 

súc, đảm bảo phù hợp với nguồn lực từng địa phương và phát huy hiệu quả 

nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của nhà nước. Đôn đốc các đơn vị hoàn thiện kế 

hoạch liên kết sản xuất sau thẩm định để sớm trình Hội đồng thẩm định tỉnh 

phê duyệt và triển khai thực hiện. 

2.2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Chủ động cung ứng đầy đủ các loại giống, phân bón phục vụ cho sản 

xuất vụ Đông- Xuân; thực hiện tốt công tác điều tra, theo dõi tình hình dịch hại 

trên cây trồng để xử lý kịp thời, hiệu quả.  

- Tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn kiểm soát công tác giết mổ 

thường xuyên trên địa bàn huyện. 

2.3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện trong công tác điều hành quản lý ngân 

sách. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc đôn đốc 

giải ngân vốn vốn đầu tư công; tham mưu tổ chức cuộc họp đôn đốc giải ngân 

các nguồn vốn năm 2023. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn thẩm định giá các dự án thuộc nguồn vốn sự 

nghiệp và hoàn thiện các thủ tục để trình UBND huyện phê duyệt; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung kết 

luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.  

2.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư 

xây dựng thuộc nguồn vốn năm 2023 để trình UBND huyện phê duyệt. Chủ 

động phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc hướng dẫn các xã lập quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới trong năm 2023. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn phương án cưỡng chế vi 

phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với hộ ông Nông Văn Lập, 

xóm Bang Dưới, xã Lý Quốc (trong tháng 2/2023). Phối hợp với UBND Thị 

trấn Thanh nhật xây dựng Kế hoạch ra quân ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang 

an toàn đường bộ tại thị trấn Thanh Nhật để họp bàn thống nhất và triển khai 

thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường nghiên cứu, đề xuất 

UBND huyện có ý kiến với Sở Công thương về vị trí lắp đặt cột đo gió để lập hồ 

sơ đề xuất dự án điện gió huyện Trùng Khánh. 
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- Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ và giải ngân vốn xóa 

nhà tạm, nhà dột nát năm 2022 và các năm trước; triển khai thực hiện hỗ trợ xóa 

nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện năm 2023. 

- Khẩn trương hoàn thành dự thảo Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá về 

phát triển giao thông nông thôn, Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thị 

trấn Thanh Nhật năm 2023, báo cáo UBND huyện xem xét thông qua trước khi 

trình Ban Thường vụ Huyện ủy. 

2.5. Ban Quản lý Dự án ĐT&XD huyện 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh 

tiến độ thi công công trình chuyển tiếp để sớm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. 

- Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện thủ tục hồ sơ, chuẩn bị tốt nội dung đấu 

thầu và triển khai các danh mục công trình được giao vốn đầu năm 2023 

2.6. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Sở Tài nguyên và 

Môi trường theo đúng thời gian quy định. 

- Phối hợp đơn vị liên quan triển khai rà soát hồ sơ đất đai một số khu đất 

công tại thị trấn Thanh Nhật. Tiếp tục tham mưu giải quyết vướng mắc và tổ chức 

giải phóng mặt bằng dự án Phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở khu Chợ trung tâm 

TT Thanh Nhật, dự án Đường TL 208; trong đó, tiếp tục gặp gỡ trực tiếp các hộ 

gia đình ở phố Hạ Lang để tuyên truyền, vận động gia đình nhận tiền đền bù. 

- Thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai và thu hồi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng thi công dự án hoàn thành. 

- Tiếp tục thực hiện giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, thắc mắc liên 

quan lĩnh vực đất đai đảm bảo thời gian theo quy định. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện xin 

thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với khối 

kinh tế tháng 01, 02 năm 2023 để các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn 

và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (B/c); 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Hai Ban HĐND huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VP. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Sơn 
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