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Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 02 

 

Chiều ngày 28 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Đào Nguyên 

Phong đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 02 để đánh giá tình hình kinh tế - xã 

hội tháng 02, 02 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 

3/2023. Tham dự phiên họp có đồng chí Nông Văn Trường - Phó Chủ tịch HĐND 

huyện; đồng chí Dương Hiển Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên UBND 

huyện; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Trung tâm Y tế, Chi cục 

Thuế, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, 

HĐND&UBND huyện. Sau khi nghe các đơn vị thông qua dự thảo các văn bản, ý 

kiến phát biểu của các đại biểu dự họp và kết quả thảo luận Chủ tịch UBND huyện 

kết luận như sau: 

1. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA UBND HUYỆN 

Hai tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực triển khai các văn bản của cấp trên, Nghị 

quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2023, tạo khí thế, động lực ngay từ những ngày đầu năm để phấn đấu 

hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023. Kết quả 

thực hiện các chỉ tiêu chính về kinh tế - xã hội đạt yêu cầu đề ra: Toàn huyện trồng 

thuốc lá đạt 231,2 ha/205 ha, bằng 112%; trồng ngô ruộng đạt 176,2ha/365 ha, 

bằng 48,3%; thu hoạch mía cây đạt 8,45/24,0 ha, bằng 35,2%, sản lượng đạt 

284,76/759 tấn; thu hoạch xong 261,64ha Dong riềng, đạt 104,7% kế hoạch, sản 

lượng 14.948,3 /13.500 tấn; đàn trâu 10.894 con, đạt 98,4%; đàn bò 8.465 con, đạt 

97,1%; đàn lợn 31.692 con, đạt 97,6%; đàn gia cầm 202.408 con , đạt 101,4%. 

Tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp thu ngân sách, 

giải ngân vốn đầu tư và thực hiện 3 Chương trình MTQG: về thu ngân sách tuy còn 

nhiều khó khăn song kết quả thu khá tích cực, đến hết tháng 02, thu ngân sách của 

huyện đạt trên 3,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 17,42% dự toán, bằng 105% so với cùng kỳ 

năm 2022, trong đó thu cân đối đạt 3,1 tỷ/16,5 tỷ, đạt tỷ lệ 18,95% dự toán; đến 

ngày 31/01/2023 UBND huyện đã giải ngân được 138,2 tỷ đồng/240,7 tỷ đồng, đạt 

tỷ lệ 57,42%, trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân 

được trên 73,8 tỷ đồng/95,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 77,43% (vốn đã cam kết giải ngân 

với UBND tỉnh đạt 66,0 tỷ đồng/66,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,97%), vốn ngân sách 

Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giải ngân được 64,4 tỷ đồng/145,4 tỷ 

đồng, đạt tỷ lệ 44,31%. Chỉ đạo phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 cho các đơn vị, 

địa phương tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm, số vốn đã phân bổ đạt 91,8 tỷ 

đồng, tỷ lệ 62,29%, vốn chưa phân bổ là 65, 5 tỷ đồng, tỷ lệ 37,71%. 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm duy trì, các 

cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương trong huyện cùng các tổ chức, đoàn 

thể và doanh nghiệp đã tích cực, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban 
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Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; chuẩn bị các điều kiện, tổ chức các hoạt động 

thiết thực phục vụ Nhân dân đón Tết cổ truyền dân tộc trong không khí đầm ấm, 

vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đồng 

bào dân tộc thiểu số... được triển khai kịp thời. Dịp Tết toàn huyện đã tổ chức thăm 

hỏi, động viên các đối tượng với tổng kinh phí hỗ trợ trên 3,5 tỷ đồng, kịp thời hỗ 

trợ 48,2 tấn gạo cứu đói cho 796 hộ gia đình với 3.216 nhân khẩu… thực hiện tốt 

công tác giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch Covid-

19 (từ đầu năm đến nay huyện không ghi nhận các ca mắc mới Covid-19). 

Công tác CCHC, thực hiện kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, phòng 

chống tham nhũng tiếp tục được chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc; tinh thần, 

trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên 

chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được nâng lên; chương trình công tác, ý 

kiến kết luận, chỉ đạo, giao nhiệm vụ của cấp trên được các đơn vị, phòng ban tích 

cực tham mưu triển khai; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ 

vững, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân theo kế hoạch.  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các 

phòng, ban, đơn vị thuộc huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong 02 tháng đầu 

năm 2023. 

Tuy nhiên, một số tồn tại, hạn chế cần phải nghiêm túc khắc phục ngay, đó là: 

Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ, còn  

để đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên, để lãnh đạo UBND huyện phải trực tiếp định 

hướng nhiều nội dung trong thẩm quyền của trưởng các phòng ban; thiếu tính sáng 

tạo, chưa quyết liệt chỉ đạo giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; việc trao đổi 

thông tin, thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan còn nhiều hạn chế, ảnh 

hưởng đến tiến độ công việc; bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực tham 

mưu còn có mặt hạn chế, việc theo dõi, giải quyết công việc chưa tốt, chưa đến 

cùng; một số phòng ban chưa quan tâm thực hiện hoặc thực hiện chưa hết trách 

nhiệm, bỏ sót nhiệm vụ trong thông báo kết luận của các cấp, văn vản chuyển đến 

đơn vị; một số đơn vị còn tình trạng đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm; công 

tác CCHC chưa đi vào thực chất, một số chỉ tiêu/tiêu chí CCHC bị tụt hạng/mất 

điểm do nguyên nhân chủ quan nhưng chưa có giải pháp mang tính căn cơ, dài hạn 

để khắc phục; Tổ Công nghệ số cộng đồng chưa phát huy được hiệu quả, công tác 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên; tỷ lệ thủ tục hành chính thực 

hiện trực tuyến mức độ 3, 4 vẫn còn thấp so với tổng số thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn huyện; kết quả số hóa hồ sơ của bộ 

phận một cửa cấp huyện, xã để tái sử dụng chưa đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện 

kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ ở một số đơn vị, địa phương chưa tốt, sau 

kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán một số cơ quan, đơn vị chậm bắt tay vào thực hiện nhiệm 

vụ; một số ít chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. 

Chủ tịch UBND huyện phê bình thủ trưởng các đơn vị: Tư pháp, Kinh tế và 

Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài nguyên và Môi 

trường… chậm triển khai một số nội dung trong kết luận phiên họp lãnh đạo 
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UBND huyện, Chương trình công tác của UBND huyện trong tháng 02 và 02 

tháng đầu năm 2023. Yêu cầu các đồng chí nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung 

chỉ đạo, khẩn trương sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo chương trình, 

kế hoạch công tác đề ra. 

2. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Tập trung đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. 

- Tham mưu UBND huyện quyết liệt chỉ đạo thu ngân sách, giải ngân vốn đầu 

tư công và thực hiện 3 Chương trình MTQG; công khai các đơn vị chậm tiến độ 

thực hiện các dự án, công trình, chậm giải ngân vốn đầu tư công báo cáo lãnh đạo 

UBND huyện chỉ đạo, kể cả phải xử lý về công tác cán bộ. 

- Tham mưu, nghiên cứu phân bổ nguồn vốn dự sự nghiệp trong Chương trình 

MTQG đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn và đề xuất của các phòng, ban chuyên 

môn huyện, UBND các xã, thị trấn; tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện tổ 

chức kỳ họp chuyên đề để phân bổ chi tiết ngân sách nhà nước thực hiện các 

Chương trình MTQG theo phân cấp, thẩm quyền quy định. 

- Tăng cường đôn đốc thu ngân sách, phối hợp với Chi cục Thuế rà soát địa 

chỉ thu đảm bảo chính xác, khả thi, tránh thất thu, thất thoát ngân sách, nâng cao 

hiệu quả dự thính, dự báo, đánh giá nguồn thu để có phương án xử lý kịp thời; đôn 

đốc hộ gia đình bà Hà Thị Hằng – người trúng đấu giá tài sản trên đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện (Trạm 

bảo vệ thực vật cũ và Trạm thú y cũ) nộp số tiền còn lại vào NSNN theo quy định. 

- Trong chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Công an huyện, các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các 

địa chỉ đất, tài sản gắn liền với đất không sử dụng để nghiên cứu phương án tổ 

chức đấu giá hoặc đề xuất tái sử dụng bố trí làm trụ sở làm việc cho Công an các 

xã, thị trấn. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nội dung các kết luận của 

thanh tra, kiểm toán nhà nước từ năm 2021 trở về trước. Tổng hợp báo cáo UBND 

huyện xong trước 15/4/2023. 

 2. Giao Chi Cục thuế huyện: Tham mưu cho UBND huyện có những giải 

pháp tổ chức thực hiện dứt điểm các kết luận của thanh tra, kiểm toán từ năm 2021 

trở về trước. Hoàn thành xong trước 31/3/2023 

3. Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng 

- Rà soát lại hồ sơ, thủ tục tổ chức thi công đối với các công trình khởi công 

mới, công trình cải tạo, sửa chữa; đối với 08 công trình thuộc Chương trình MTQG 

đã có 01 công trình đang lựa chọn nhà thầu phải sớm tổ chức khởi công dự án; 07 
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công trình còn lại phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu đẩy nhanh tiến 

độ thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án; rà soát toàn bộ các công trình, dự án 

phải chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục 

chuyển đổi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND huyện giải quyết các 

vướng mắc về mặt bằng thuộc các dự án: nâng cấp chợ Phia Đén, Cầu và Đường 

nối bờ Bắc – bờ Nam thị trấn Nguyên Bình, bãi rác Nào Bao xã Minh Tâm (trường 

hợp phải tổ chức đối thoại, tham mưu xây dựng kế hoạch, mời các thành phần liên 

quan, báo cáo lãnh đạo UBND huyện xem xét, quyết định). 

- Chủ trì, tham mưu UBND huyện mời các đơn vị có liên quan tham gia họp, 

bàn và thống nhất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về rừng liên quan đến công trình 

đường giao thông QL34 xã Phan Thanh – Khu du lịch Phia Oắc, Phia Đén xã 

Thành Công, xã Hưng Đạo. 

- Đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ hồ sơ, thủ tục các công trình, dự án 

được giao vốn đầu tư; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ hồ sơ của các đơn vị 

tư vấn đảm bảo đúng quy định của pháp luật trước khi trình thẩm định, phê duyệt; 

đối với những đơn vị hồ sơ không đạt yêu cầu, chậm tiến độ báo cáo Thường trực 

Huyện ủy, UBND huyện bằng văn bản để cho ý kiến chỉ đạo. 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan đẩy 

nhanh tiến độ các hạng mục đầu tư đối với trường Mầm non Tĩnh Túc dự kiến đạt 

chuẩn trong năm 2023. 

- Thành lập Đoàn công tác của UBND huyện kiểm tra, đánh giá hiện trạng các 

trường học trên địa bàn các xã, thị trấn trên cơ sở kết quả kiểm tra tham mưu 

phương án cải tạo, sửa chữa phù hợp. 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng cơ bản của điểm bay dù lượn tại 

“Thung lũng treo” thị trấn Tĩnh Túc, đảm bảo tổ chức được các hoạt động dù lượn 

trong năm 2023. 

- Rà soát, hoàn chỉnh hạng mục các khu/điểm du lịch của huyện. 

- Tham mưu cho UBND huyện có những giải pháp tổ chức thực hiện dứt 

điểm các kết luận của thanh tra, kiểm toán từ năm 2021 trở về trước. Hoàn thành 

xong trước 31/3/2023 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Tham mưu UBND huyện phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư rà soát Đề án xây dựng nhà máy chiết xuất tinh dầu Quế tại 

xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng của Công ty TNHH Sinh học Ngân Hà đã có hay 

chưa có trong quy hoạch chung của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp tục triển khai Đề án xóa nhà tạm, nhà 

dột nát; thành lập đoàn công tác của UBND huyện kiểm tra hồ sơ giải ngân của các 

địa phương; tham mưu xử lý một số tồn tại, vướng mắc đảm bảo đúng quy định 

của pháp luật, văn bản hướng dẫn của tỉnh. 
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- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ các công trình, dự án do Ban Quản lý dự 

án trình (phối hợp với các cơ quan thẩm định chặt chẽ, trước khi trình phải đảm 

bảo các dự án không có vướng mắc về đất, về rừng, các thủ tục khác…) 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông 

trên địa bàn huyện; đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, chỉ 

đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, định mức. 

- Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các địa phương có dân cư sinh sống dọc tuyến 

đường Quốc lộ, Tỉnh lộ chấp hành quy định không lấn chiếm trái phép hành lang 

an toàn giao thông, gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra 

tình trạng người dân vi phạm nhưng không phát hiện, chỉ đạo xử lý kịp thời. Rà 

soát các hộ lấn, chiếm sở GTVT đã có văn bản nhắc nhở để giải quyết triệt để. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2030. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã Thành Công và các cơ 

quan liên quan tổ chức khảo sát, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể triển khai 

tôn tạo, phục dựng lại nhà Pháp cổ để tổ chức các hoạt động văn hóa trong năm 

2023 theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh.  

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ động liên hệ, sớm tổ chức làm việc với Viện Dược liệu, Bộ Y tế để 

triển khai các nội dung có liên quan đến dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng 

dược liệu tại huyện. 

- Thành lập Tổ cộng đồng tham gia thực hiện nội dung số 2 trong Tiểu dự án 

2 của Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2023 để triển khai với quy mô, 

đáp ứng các điều kiện theo quy định từ đó lựa chọn Doanh nghiệp, HTX chủ trì 

liên kết Dự án; đánh giá cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của hệ 

thống chuỗi giá trị phát triển dược liệu quý đảm bảo theo đúng quy định của pháp 

luật, hướng dẫn của tỉnh. 

- Khẩn trương triển khai trồng Quế và dược liệu dưới tán rừng. Tổ chức buổi 

làm việc với Công ty TNHH sinh học Ngân Hà để hoàn thiện hồ sơ, phối hợp tháo 

gỡ vướng mắc liên quan đến xây dựng nhà máy chiết xuất tinh dầu Quế; hướng 

dẫn thủ tục, triển khai các nội dung có liên quan đến hỗ trợ giống quế, dược liệu 

cho người dân từ nguồn Chương trình MTQG đảm bảo đúng quy định.  

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, các cơ quan liên quan rà 

soát, đối khớp danh mục các công trình, dự án cần đầu tư trong kế hoạch về đích 

nông thôn mới xã Vũ Minh đã có hay chưa có trong kế hoạch thực hiện các 

Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025. Trường hợp chưa có trong kế hoạch 

thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 lập danh mục cụ thể 

từng công trình, báo cáo lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo xem xét, bố trí từ nguồn 

kinh phí khác để tổ chức thực hiện. 
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- Đôn đốc, chỉ đạo các địa phương vận động Nhân dân sản xuất vụ Đông – 

Xuân. Đảm bảo nguồn nước tưới cho diện tích lúa vụ Xuân; chỉ đạo tiếp tục 

chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm theo 

văn bản chỉ đạo của Sở NN&PTN, nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh 

Cúm gia cầm A/H5N1. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đói rét 

cho gia súc, gia cầm. Chỉ đạo công tác tiêm phòng đợt I năm 2022. 

- Tiếp tục phối hợp với Hạt Kiểm lâm chỉ đạo các địa phương thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Công ty TNHH sinh học Ngân Hà tổ chức 

buổi làm việc với người dân xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng để giải quyết các 

vướng mắc có liên quan đến dự án xây dựng nhà máy chiết xuất tinh dầu Quế.  

- Tham mưu UBND huyện thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án 

nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 216 từ Quốc lộ 3 đến UBND xã Tam Kim theo kiến 

nghị của đoàn công tác Cục Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Quốc phòng, rà soát, bổ 

sung dự án trên vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện; đồng thời rà soát 

lại tất cả các công trình, dự án khởi công mới trong năm 2023 và các năm tiếp theo 

để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi thực hiện dự án. 

- Tham mưu, giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp đất đai, nội dung trả lời đơn 

thư phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, cần thiết tham vấn ý kiến 

của các cơ quan: Thanh tra, Tư pháp, Hội Luật gia… trước khi trả lời người dân; 

quản lý chặt chẽ việc đổ thải, san gạt, cải tạo mặt bằng tránh lợi dụng thực hiện các 

mục đích khác. 

- Phối hợp với Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành đền bù GPMB các 

dự án, công trình, giải quyết các vướng mắc liên quan. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác thu gom, 

vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện, theo dõi các đơn vị tổ chức, cá 

nhân thực hiện theo cam kết, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường 

đã phê duyệt. 

- Trong chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính 

– Kế hoạch, Công an huyện, các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các địa chỉ đất, 

tài sản gắn liền với đất không sử dụng để nghiên cứu phương án tổ chức đấu giá 

hoặc đề xuất tái sử dụng bố trí làm trụ sở làm việc cho Công an các xã, thị trấn. 

7. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục triển khai Đề án xóa nhà 

tạm, nhà dột nát; xử lý một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến Đề án đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn của tỉnh. 

- Đôn đốc các địa phương tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Chương 

trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 
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- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm và xuất khẩu lao động; 

tiếp tục tuyên truyền các địa phương vận động lao động đi làm việc tại Tập đoàn 

Than – Khoáng sản Việt Nam. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ 

nhà ở cho các gia đình do tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Nhất trí về mặt chủ trương sáp nhập trường THCS Thái Học về trường 

THCS Vũ Minh (Minh Thanh cũ), giao đơn vị căn cứ các quy định hiện hành, lấy 

ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan trên cơ sở đó tham mưu lãnh đạo UBND 

huyện xem xét, quyết định. 

- Tiếp tục quan tâm đến cơ sở vật chất giáo dục, hệ thống các công trình phụ 

trợ, nhà tắm, nhà vệ sinh cho học sinh các trường học bán trú trên địa bàn huyện, 

kịp thời đề xuất cải tạo, sửa chữa, bổ sung các hạng mục cấp thiết phục vụ cho hoạt 

động dạy và học. 

- Về nội dung tài trợ của tổ chức Cargill, khẩn trương phối hợp với đơn vị tài 

trợ khảo sát, xác định địa điểm trường khác để chuyển nguồn sang thực hiện, tranh 

thủ tối đa các nguồn lực cho phát triển giáo dục. 

- Đối với việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2023: Rà soát cụ 

thể từng tiêu chí, tiêu chuẩn, thường xuyên cập nhật tiến độ xây dựng, phối hợp với 

Ban Quản lý dự án ĐT&XD huyện tăng cường đôn đốc tiến độ. 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên theo 

dõi, đôn đốc, giao nhiệm vụ, mục tiêu các nội dung hoạt động cho Tổ công nghệ số 

cộng đồng trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và của tỉnh theo văn bản 

chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông; phối hợp với Công an huyện lồng ghép 

tuyên truyền sâu rộng các nội dung thuộc Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng đôn đốc nhà thầu hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng cơ bản của điểm bay dù lượn tại “Thung lũng treo” thị trấn 

Tĩnh Túc, đảm bảo tổ chức được các hoạt động dù lượn trong năm 2023. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Thành Công và 

các cơ quan liên quan khảo sát, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể triển khai tôn 

tạo, phục dựng lại nhà Pháp cổ để tổ chức các hoạt động văn hóa trong năm 2023 

theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh.  

- Rà soát, bổ sung các điểm du lịch trên địa bàn huyện trên cơ sở đó xây dựng 

phương án khai thác du lịch báo cáo UBND huyện để xin ý kiến Thường trực 

Huyện ủy chỉ đạo. 
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- Tăng cường quảng bá, hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng các sản phẩm du 

lịch, công tác đón tiếp, phục vụ khách tham quan nhất là dịp nghỉ lễ, tết, Thứ 7, 

Chủ nhật… 

- Lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức chợ phiên Phia Đén. 

10. Công an huyện 

- Tổ chức Hội nghị phát động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc tại xã Mai Long năm 2023. 

- Chủ trì, tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt Đề án 06 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Trong chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính 

– Kế hoạch, Công an huyện, các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các địa chỉ đất, 

tài sản gắn liền với đất không sử dụng để nghiên cứu bố trí làm trụ sở làm việc cho 

Công an các xã, thị trấn. 

11. Phòng Tư pháp 

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về công tác quản 

lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện năm 2023; tăng 

cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp 

luật cho người dân, nhất là ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, nhận thức của người dân còn những hạn chế (tuyên truyền có trọng tâm, 

trọng điểm, đổi mới hình thức, các thức tuyên truyền, tập trung lĩnh vực người dân 

có nhiều vi phạm). 

- Tập trung kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để  

phát hiện những quy định không còn phù hợp, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, 

thay thế hoặc bãi bỏ, đáp ứng yêu cầu quản lý trên các lĩnh vực; phát hiện, xử lý, 

khắc phục sai sót tránh tình trạng văn bản QPPL ban hành trái pháp luật về nội 

dung, hình thức. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về chất 

lượng, hiệu quả công tác này tại địa phương. 

12. Thanh tra huyện 

Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các văn bản trả lời đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp 

thời phát hiện, xử lý, khắc phục những sai sót (nếu có), đảm bảo nội dung giải 

quyết chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. 

13. Phòng Nội vụ 

- Khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện điều động, luân chuyển CBCC 

theo quy định, ý kiến chỉ đạo của cấp trên. 

- Chủ trì, tham mưu tổ chức Hội nghị khắc phục tồn tại, hạn chế trong công 

tác CCHC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thời gian đầu tháng 3/2023.  

- Tiếp tục lấy ý kiến, hoàn chỉnh Quy chế đánh giá CBCC trên địa bàn huyện. 

- Thường xuyên nắm tình hình tôn giáo, quản lý tốt các điểm nhóm hoạt động 

đảm bảo đúng quy định, đặc biệt thời điểm trước khi diễn ra Lễ phục sinh. 
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14. Phòng Dân tộc 

Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu 

dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi; tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan hoàn chỉnh các 

thủ tục triển khai các dự án đầu tư đã được phân bổ vốn. Tăng cường nắm tình hình 

trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, đôn đốc các địa phương quan tâm thực hiện 

đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách về dân tộc, ổn định dân cư. 

15. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Đôn đốc các cơ quan được giao nhiệm vụ khẩn trương trả lời các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trong và sau kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện, các ý kiến đề nghị 

sau khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện. 

Căn cứ Chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện 

đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung phục vụ 

giám sát; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phục vụ tốt các kỳ họp, phiên 

họp của HĐND huyện. 

Tăng cường theo dõi, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, 

các ý kiến kết luận, chỉ đạo, giao nhiệm vụ của cấp trên, Thường trực Huyện ủy, 

UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện. 

Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ 

hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện; thực hiện 

hiệu quả công tác điều hòa, phối hợp hoạt động các cơ quan, đơn vị. 

Tham mưu đề xuất phương án bổ sung thêm công chức đến công tác tại Văn 

phòng HĐND&UBND huyện. 

16. Trung tâm y tế 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống COVID – 19, tiêm vắc xin 

phòng dịch theo lộ trình, kế hoạch. 

- Phối hợp với phòng Dân tộc huyện tham mưu đề xuất danh mục mua sắm cơ 

sở vật chất y tế thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi để tổ chức thực hiện. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND xã 

Vũ Minh xử lý vướng mắc liên quan đến xây dựng Trạm Y tế xã. 

- Hỗ trợ UBND huyện có ý kiến với Sở Y tế để giải quyết vướng mắc về mặt 

bằng liên quan đến triển khai dự án Cầu và Đường nối bờ Bắc – bờ Nam thị trấn 

Nguyên Bình để dự án triển khai đảm bảo tiến độ. 

17. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

Tăng cường công tác tuyên truyền các Chỉ thị Nghị quyết của cấp trên, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các định hướng tuyên truyền của ngành 

Tuyên giáo trong năm 2023; nâng cao chất lượng các tin, bài viết trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử huyện. 

Tăng cường quảng bá, hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, 

công tác đón tiếp, phục vụ khách tham quan nhất là dịp nghỉ lễ, tết, Thứ 7, Chủ 
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nhật…; nghiên cứu, phối hợp với các đoàn lữ hành xây dựng, kết nối Tour du lịch 

của huyện với các địa điểm khác trong và ngoài tỉnh. 

18. Các cơ quan/đơn vị còn lại 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát các nội dung theo kế 

hoạch, các văn bản chỉ đạo đã được chuyển đến các cơ quan đơn vị, chủ động tham 

mưu và tổ chức thực hiện, tích cực phối hợp trao đổi thông tin triển khai đồng bộ 

các giải pháp để sớm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Trong quá trình thực hiện 

thường xuyên báo lãnh đạo UBND huyện các đồng chí lãnh đạo phụ trách khối để 

kịp thời có ý kiến chỉ đạo giải quyết. 

3. NHẤT TRÍ THÔNG QUA DỰ THẢO CÁC VĂN BẢN: 

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, 02 tháng đầu năm; phương 

hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2023; 

- Chương trình công tác của UBND huyện tháng 3/2023; 

- Kế hoạch thu ngân sách từ đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023; 

- Kế hoạch xây dựng xã Vũ Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; 

- Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã 

trên địa bàn huyện Nguyên Bình. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp 

để chỉnh sửa dự thảo, trình lãnh đạo UBND huyện xem xét ký ban hành. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Đào Nguyên Phong - Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2023. Ủy ban nhân dân 

huyện trân trọng thông báo để các đồng chí Ủy viên UBND, lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh;  

- TT Huyện ủy;               

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQ tham mưu, giúp việc HU; 

- Thành viên UBND huyện; 

- Chi cục Thuế; 

- Ban QLDA ĐT&XD; 

- Trung tâm Y tế; 

- Trung tâm VHTT, DVNN; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, Chuyên viên; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hà Hữu Thìn 
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