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THÔNG BÁO 
Kết luận Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022 

 

Ngày 15 tháng 02 năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức phiên họp 
thường kỳ tháng 02 năm 2022. Mời dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Thị Ngân, 

Phó Chủ tịch HĐND huyện, Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ 
huyện, Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện. Sau khi 

xem xét, thảo luận, thống nhất, đồng chí Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện kết 
luận như sau: 

* Đối với dự thảo các báo cáo: 

1. Dự thảo Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ công tác 

tháng 3 năm 2022. 

- Giao Văn Phòng HĐND& UBND huyện tiếp thu các ý kiến góp ý của các 
thành viên dự họp, chỉnh sửa bổ sung cập nhật hoàn thành trong ngày 16/02/2022. 

2. Các dự thảo báo cáo gửi lấy ý kiến tại phiên họp, đề nghị Lãnh đạo các 
phòng, ban chuyên môn nghiên cứu gửi ý kiến góp ý về cơ quan giao chủ trì soạn 

thảo tiếp thu chỉnh sửa trình UBND huyện xem xét ban hành. 

*Một số nhiệm vụ tập trung thực hiện trong thời gian tới: 

1. Các phòng ban chuyên môn xem xét tổ chức giao ban hàng tháng, quý với 
công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực của các xã, thị trấn để kịp thời nắm bắt 

và hướng dẫn nghiệp vụ, tránh để xảy ra những sai sót trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ.  

2. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đôn đốc nhà thầu 
khẩn trương thực hiện các bước triển khai thực hiện xây dựng các công trình trên 

địa bàn huyện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đã cam kết. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ trì phối hợp Phòng Tài nguyên và 
Môi trường, UBND các xã rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các nhà văn hóa thôn trên toàn huyện, tập trung các xã thực hiện về đích NTM đảm 
bảo 100% các nhà văn hóa các xã phấn đấu về đích NTM được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; phối hợp với UBND xã Quốc Việt chủ động lựa chọn địa 
điểm xây dựng Sân thể thao của xã; phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện 

thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

4. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có 

liên quan, UBND xã Chi Lăng khảo sát, đề xuất bổ sung các nội dung đảm bảo các 
trường học đạt tiêu chí Nông thôn mới nâng cao tại xã Chi Lăng. 
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5. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức rà soát 

công tác quản lý hồ, đập trên địa bàn huyện, tham mưu đề xuất phương án.  

- Có kế hoạch triển khai duy trì, phát triển các sản phẩm OCOP huyện. 

6. Các phòng, ban, ngành phụ trách các tiêu chí NTM chủ động trong triển 

khai và hướng dẫn các xã thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng thực 
hiện các tiêu chí NTM năm 2022. 

7. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu xây dựng kế hoạch cải thiện, 
nâng cao chỉ số về Năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), phòng Nội vụ tham 

mưu xây dựng kế hoạch về CCHC, các cơ quan đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ  
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình. Có kế hoạch tập 

huấn cho các xã, thị trấn ngay từ đầu năm; tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 

15/2021/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách 
đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp hoàn thành trong tháng 02/2022.  

8. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu phương án xử lý 
những vướng mắc tại điểm cao 556. 

9. Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các 

xã đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án trồng rừng. 

10. Đề nghị Lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, 
phòng chống nạn phá rừng đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn huyện.  

11. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng thời 
lượng phát sóng tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương 
tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Uỷ ban MTTQ VN huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 
- Các phòng, ban ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 
 

 
Nông Văn Lâm 
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