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THÔNG BÁO 
Kết luận của Đồng chí Trần Trọng Thông – Chủ tịch UBND huyện  

tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2023 

 

Ngày 02/3/2023, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3. Đồng 

chí Trần Trọng Thông – Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên 

họp có đồng chí Nguyễn Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn 

Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp thuộc huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế, Hạt Kiểm lâm, Chi cục 

Thống kê khu vực, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Đội Quản lý thị trường 

số 4, kho bạc nhà nước huyện, Chi cục Thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội 

huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. Phiên họp đã thảo luận các nội 

dung: (1) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo 

Yên tháng 02 và 2 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu tháng 3 năm 2023; (2) Báo 

cáo đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Huyện ủy, 

UBND huyện. (3) Báo cáo Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới năm 2023; (4) Báo 

cáo công tác đầu tư, xây dựng cơ bản tính tới hết tháng 02/2023; Báo cáo công tác 

chuẩn bị đầu tư các công trình thực hiện năm 2023; Báo cáo tiến độ thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia 2023; (5) Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2023; 

Tiến độ xử lý các trường hợp có nhà ở và công trình xây dựng khác trên đất chưa 

phù hợp với mục đích sử dụng đất; tiến độ thực hiện Đề án 86. (6) Báo cáo tiến độ 

giải phóng mặt bằng Cảng hàng không Sa Pa tới hết tháng 02 năm 2023; công tác 

chuẩn bij tổng kết chiến dịch 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng Cảng hàng 

không Sa Pa. (7) Báo cáo tiến độ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo tới hết tháng 

02 năm 2023. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng 

chí Trần Trọng Thông – Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

I. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 

và 2 tháng đầu năm 2023 

Tháng 02 năm 2023, ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp, các 

ngành đã bắt tay ngay vào triển khai các công việc, nhiệm vụ được giao. Nhiều 

chương trình, kế hoạch thực hiện các đề án, nghị quyết của Huyện ủy được ban 

hành.  Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo tiếm 

độ: 
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- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ổn định, các địa phương đang tập 

trung triển khai sản xuất vụ Xuân. Thực hiện trồng rừng mới lũy kế: 271,3/800 ha, 

đạt 33,9% KH giao.  

- Thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh 

ngay từ đầu năm: Tổng số giải ngân vốn đấu tư công năm 2023: 88.038/294.719 

triệu đồng bằng 29,9% KH giao.  

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt: 19.293/195.000 triệu đồng, 

đạt 9,9% DT huyện giao. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất đạt 7.043/110.000 triệu 

đồng, đạt 6,4% DT huyện giao. Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác đạt 

12.250/85.000 triệu đồng đạt 14,4% DT huyện giao.  

- Tiến độ giải phóng mặt bằng công trình cảng hàng không Sa Pa: 

292,2/295,2 ha, còn 3 ha. Tổng số tiền đã duyệt chính thức: 319 tỷ. Thực hiện chi 

trả nhân nhân đã nhận 266,55 tỷ, chưa nhận 29,8 tỷ. Khu tái định cư mở rộng: tổng 

số hộ 62 hộ/9,5 ha. Đã phê duyệt 29 hộ/3,45 ha/6,67 tỷ. Còn lại 33 hộ/6,05 ha đã 

thống kê, kiểm đếm xong và đang áp giá. 

- Lượng khách du lịch đến Bảo Yên trong tháng 2 đạt trẻn 210.000 lượt, lũy 

kế đạt 476.900/1.400 nghìn lượt khách, bằng 34% kế hoạch giao; Doanh thu từ 

dịch vụ du lịch đạt 338,83 tỷ đồng.  

- Công tác y tế, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu 

quả. Quốc phòng, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tốt.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội trong tháng 02 và 

02 tháng còn những khó khăn, thách thức như:  

- Một số lĩnh vực như Giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, các công trình, 

dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực khác, xây dựng Nông thôn mới, 

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,… còn chậm, chưa đạt tiến độ theo 

yêu cầu đề ra.  

- Một số nội dung vướng mắc chưa được giải quyết triệt để như: tiến độ thi 

công một số dự án còn chậm, đặc biệt sau dịp nghỉ tết Nguyên đán; vướng mắc về 

công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri… 

II. Nhiệm vụ chủ yếu tháng 3 năm 2023 

1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu cho UBND 

huyện, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn Nhân dân tăng cường công tác 

phòng, chống sâu bệnh hại, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trong thời điểm giao 

mùa. Tập trung đẩy nhanh tiếp độ triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2023 đảm bảo 

đúng thời vụ, cơ cấu giống. Đặc biệt đối với sản xuất lúa vụ Xuân gắn với phát 



3 
 

 

triển du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 

trồng rừng năm 2023 đảm bảo kế hoạch giao. 

- UBND các xã tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới 

năm 2023 ngay sau lễ ra quân phát động, đảm bảo tiến độ, mục tiêu đề ra, đặc biệt 

đối với các tiêu chí chưa đạt theo bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025.   

2. Quản lý tài nguyên, môi trường, trật tự đô thị 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

(1) Tham mưu cho UBND huyện hoàn thiện phương án Chợ tạm Phố Ràng, 

báo cáo, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy để sớm triển khai thực hiện. 

(2) Đối với các đồ án quy hoạch: Tập trung tháo gỡ các khó khăn, đấy nhanh 

tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đang triển khai thực hiện 

(đặc biệt đối với quy hoạch sắp xếp điểm dân cư nông thôn bản Qua xã Xuân Hòa). 

(3) Rà soát, tổng hợp các danh mục đường giao thông nông thôn (các danh 

mục trùng) để báo cáo UBND tỉnh, điều chỉnh cho phù hợp. 

(4) Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng đối với phần khối lượng đã 

hoàn thành, đảm bảo đúng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật đối với các công trình 

đường giao thông nông thôn giao cho UBND xã làm chủ đầu tư. 

(5) Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiên hệ thống Camera 

an ninh giám sát trên địa bàn huyện, bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ công tác 

quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

(1) Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai lấy ý kiến 

của người dân vào dự thảo Luật Đất đai, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy 

định. 

(2) Đôn đốc các xã, thị trấn khẩn trương điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023, tổng hợp trình UBND tỉnh theo quy định. 

(3) Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo 

hồ sơ pháp lý trình phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán Đề án 86 đảm bảo hiệu quả, 

xác định là nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023. 

(4) Rà soát thực trạng việc xử lý rác thải của các xã (phân loại rác thải vô cơ, 

hữu cơ); tình trạng hoạt động của hệ thống tại nguồn chôn lấp rác thải trên địa bàn 

huyện đã được đầu tư giai đoạn trước. Trên cơ sở đó đề xuất hỗ trợ vận chuyển rác 

thải tới các khu vực tập kết để đảm bảo môi trường nông thôn. 

- UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên 

địa bàn; quản lý các quỹ đất, tài sản công; kịp thời xử lý các trường hợp tự ý san 

gạt, lấn chiếm đất công, xây dựng không đúng mục đích sử dụng. Giải quyết dứt 
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điểm các trường hợp vi phạm phát sinh mới, đặc biệt trong thời điểm sau Tết 

Nguyên đán, nhu cầu xây dựng của người dân tăng cao. 

3. Về quy hoạch, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: 

(1) Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn, đặc 

biệt đối với các công trình đang chậm tiến độ như: các công trình trường học, công 

trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Quốc gia Đền Bảo Hà (giai đoạn 2),…   

(2) Đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý 

đối với 28 công trình chưa được phê duyệt, đảm bảo đủ điều kiện trình phê duyệt 

tại kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh. 

(3) Đôn đốc các nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ hoàn ứng đối với số dư 

tạm ứng quá hạn (từ năm 2019-2020). 

(4) Về công trình Cảng hàng không Sa Pa: Tập trung hoàn thiện mặt bằng, 

hạ tầng kỹ thuật khu vực tái định cư đảm bảo đủ điều kiện thực hiện các thủ tục, 

giao đất cho người dân, đảm bảo xong trước ngày 15/3/2023 để tổ chức tổng kết 

chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm giải phóng mặt bằng công trình cảng hàng không 

Sa Pa. Đối với các hộ đã giao đất, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng (điện, nước) để 

người dân sớm ổn định đời sống. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất: 

(1) Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan tới công 

tác giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư, giải quyết quyền lợi cho Nhân dân 

đối với các công trình đường T3, T4, kè Liên Hà – Hồng Bùn (Bảo Hà), công trình 

tái định cư (đường ODA) Kim Sơn,… đã được UBND huyện kết luận tại nhiều 

cuộc họp. 

(2) Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu vực trụ sở Công an huyện; 

tiến độ đấu giá thu tiền sử dụng đất, xây dựng phương án, trình phê duyệt, làm cơ 

sở triển khai đấu giá theo quy định.  

(3) Tập trung nhân lực để thực hiện giải quyết dứt điểm công tác giải phóng 

mặt bằng cảng khàng không và khu tái định cư. 

4. Về ngân sách, xử lý thuế 

- Phòng Tài chính và Kế hoạch: 

(1) Phối hợp với Chi cục Thuế kiểm tra, rà soát các trường hợp đăng ký kinh 

doanh thuế đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. 

(2) Tham mưu UBND huyện Văn bản chỉ đạo nội dung điều chỉnh dự toán 

để hoàn thiện quyết toán ngân sách. 

- Về việc đôn đốc thu tiền sử dung đất (giao tái định cư, chuyển mục đích sử 

dụng, đấu giá): Chi cục Thuế gửi thông báo tới các hộ gia đình qua phương thức 
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gửi bảo đảm (bưu điện), làm căn cứ xử lý các trường hợp chậm, muộn thực hiện 

nghĩa vụ tài chính. Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ động tham mưu hủy kết quả 

trúng đấu giá đối với các trường hợp quá hạn hoặc cố tình không thực hiện nghĩa 

vụ tài chính theo quy định. 

5. Văn hóa - Xã hội 

* Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

(1) Chỉ đạo các đơn vị nhà trường, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác vận động học sinh ra lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần và kết quả phổ 

cập giáo dục, đặc biệt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

(2) Tham mưu cho UBND huyện triển khai Kế hoạch không tổ chức học vào 

Thứ 7 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

* Lĩnh vực Y tế: UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên 

truyền vận động Nhân dân tham gia tiêm phòng Vác xin Covid-19, đảm bảo hoàn 

thành chỉ tiêu theo kế hoạch UBND tỉnh giao trong tháng 2/2023. Tuyên truyền, 

vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong việc giảm thiểu các trường hợp 

sinh con thứ 3, tảo hôn, sinh con trước 18 tuổi trên địa bàn.  

* Văn hóa thông tin, thể thao, du lịch:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin: 

(1) Tham mưu cho UBND huyện báo cáo chi tiết về tổng thể xây dựng hệ 

thống truyền thanh thông minh trên địa bàn, làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền 

triển khai thực hiện.  

(2) Kiểm tra, rà soát thiết bị, hệ thống họp trực tuyến các xã, thị trấn. Đề 

xuất phương án bảo dưỡng, nâng cấp (sửa chưa, đầu tư mới), đảm bảo điều kiện 

phục vụ tốt các phiên họp của các địa phương. 

(3) Tập trung hoàn thiện dự thảo đề cương phát triển du lịch cộng đồng xã 

Nghĩa Đô, làm cơ sở xây dựng, phát triển du lịch một cách bài bản, hiệu quả. Xây 

dựng dự thảo kế hoạch tổ chức các sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch xã Nghĩa 

Đô trong dịp 30/4 – 01/5. 

- UBND các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập, phân công 

nhiệm vụ các thành viên vận hành Cổng thông tin điện tử các xã, thị trấn đảm bảo 

vận động, khai thác hiệu quả Cổng thông tin điện các địa phương. 

- UBND xã Bảo Hà phối hợp với Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch 

tăng cường công tác quản lý hành lang khu vực cổng đền Bảo Hà, hạn chế tối đa 

tình trạng lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong gây mất mỹ quan, ảnh hưởng tới giao 

thông. 

6. Về công tác nội vụ  
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Phòng Nội vụ xây dựng hồ sơ đánh giá đơn vị hành chính cấp huyện. Phối 

hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác cải cách hành chính; công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

năm 2022, thời gian dự kiến 15/3/2023. 

7. An ninh, quốc phòng 

UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức của người dân trong việc thực hiện các quy định về tôn giáo, tín ngưỡng, 

không tham gia các hoạt động “Tà đạo”, “Đạo lạ”. Phối hợp với các cơ quan chức 

năng trong việc xóa bỏ đạo “Bà cô Dợ” trên địa bàn huyện. 

8. Các nội dung khác 

UBND các xã, thị trấn tích cực chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các trường 

hợp chưa thực hiện làm căn cước công dân trên địa bàn nhanh chóng hoàn thiện 

việc cấp căn cước công dân. Chủ động rà soát quỹ đất xây dựng Trụ sở làm việc, 

nhà ở công vụ của lực lượng công an xã, báo cáo về công an huyện để tổng hợp, đề 

xuất 

III. Về các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại phiên họp 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung ý kiến trả lời của các đại 

biểu tham dự phiên họp, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Trường hợp cần thiết đề 

nghị có văn bản cụ thể gửi UBND huyện để có cơ sở xem xét, chỉ đạo. Giao Văn 

phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng hợp, đề xuất 

giải quyết. Trường hợp đã có văn bản gửi đến UBND huyện, nếu đủ điều kiện xử 

lý trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét quyết định, nếu chưa đủ cơ sở giải quyết 

thì tham mưu văn bản của Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các 

cơ quan, đơn vị thực hiện. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Trọng Thông – Chủ tịch UBND 

huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 3 năm 2023. Văn phòng 

HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ĐVSN thuộc huyện (t/h);; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (t/h); 
- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TH (các CV). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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