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THÔNG BÁO 

Kết luận Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2022 

 

Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức phiên họp 

thường kỳ tháng 3 năm 2022. Dự phiên họp có Lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban 

MTTQ 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, cụ 

thể như sau: 

 1. Dự thảo báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý 

II năm 2022. 

2. Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công quý I; phương  

hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. 

Giao Phòng Tài chính kế hoạch huyện tiếp thu các ý kiến góp ý của các 

thành viên dự họp, chỉnh sửa bổ sung cập nhật lại trước ngày 17/3/2022. 

3. Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng đầu 

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 lại trước ngày 17/3/2022. 

4. Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. 

Giao Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện tiếp thu các ý 

kiến góp ý của các thành viên dự họp, chỉnh sửa bổ sung cập nhật lại trước ngày 

17/3/2022. 

Một số nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới: 

Tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID 

19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy 

định tạm thời :Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19”, 

vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế 

xã hội, đảm bảo Quốc phòng, An ninh. Trong Quý I năm 2022, cơ bản tình hình 

kinh tế xã hội được duy trì, Quốc phòng, An ninh được đảm bảo, công tác an sinh 

xã hội của huyện được quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó nổi lên một số vấn đề như 

tình trạng chặt phá rừng diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tăng 

cao, Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết, Kế hoạch 

của Huyện đề ra yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn cần tập trung 
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triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ giao và thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Chủ trì với các đơn vị liên quan chủ động tham mưu bổ sung các hạng 

mục, nội dung liên quan đến tiêu chí phụ trách trong xây dựng Nông thôn mới tại 

xã Quốc Việt (xã phấn đấu về đích NTM 2022) và xã Chi Lăng ( xã Nông thôn 

mới nâng cao), hoàn thành trước ngày 18/3/2022. 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, rõ từng việc nâng cao chất lượng dạy và học, 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm nâng phổ điểm vào lớp 10. 

2. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện: Tham mưu UBND huyện bố trí kinh 

phí cho công tác chuẩn bị mặt bằng cho xây dựng trụ sở Công an và Thường trực 

dân quân các xã biên giới. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/3/2022. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan  tham mưu tổ chức tập huấn các nội 

dung về cải cách hành chính, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và các hoạt động 

giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phậm 01 cửa. 

- Tham mưu phối hợp với Trung tâm y tế huyện rà soát, giải pháp đối với 

các trường hợp đủ điều kiện chưa tiêm chủng trên địa bàn huyện trước ngày 

18/3/2022. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Chỉ trì tham mưu 

nâng cao chất lượng thương hiệu 5 sản phẩm OCOP, tiếp tục quan tâm phối hợp 

xây dựng 3 sản phẩm OCOP trong năm 2022. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: 

- Tham mưu UBND huyện, phối hợp với Công ty Viễn thông có kế hoạch 

làm việc để triển khai lắp đặt cho số thôn trên địa bàn huyện chưa có sóng điện 

thoại(35 thôn). Báo cáo UBND huyện trước ngày 18/3/2022. 

- Rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai xây dựng các nhà Văn hóa 

thôn chưa đạt chuẩn có giải pháp tính toán cụ thể, kịp thời đề xuất UBND huyện. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Thạch đen năm 2022 trình UBND 

huyện trước ngày 20/3/2022. 

- Tham mưu kết nối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, 

đánh giá khu du lịch Cộng đồng thôn Lũng Slàng, xã Tri Phương. Hoàn 

thành trong tháng 3 năm 2022. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Xây dựng kế hoạch thực hiện, 

lộ trình cụ thể kiểm tra quản lý đất đai tại Cửa khẩu Bình Nghi; khẩn trương cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất đủ điều kiện. Báo cáo kết quả 

thực hiện trước ngày 25/3/2022. 

7. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện: Phối hợp với cơ quan đơn vị kịp 

thời xuống cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của 60 hộ gia đình không đồng ý 

cho thu hồi đất để triển khai dự án Thủy điện Tràng Định 2. 
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8. Hạt Kiểm lâm huyện: Tham mưu rà soát điều chỉnh rừng tự nhiên phù 

hợp kế hoạch của tỉnh; siết chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng, tăng cường kiểm tra 

cơ sở kịp thời ngăn chặn, xử lý, báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo. 

9. Trung tâm y tế huyện: Chỉ đạo bộ phận y tế ở khu cách ly chủ động phối 

hợp với trường Mầm non Đề Thám tuyên truyền, thông tin đầy đủ hướng dẫn phụ 

huynh học sinh yên tâm đưa trẻ đến trường. 

10. Đề nghị Chi nhánh Điện lực huyện: Quan tâm triển khai thực hiện việc 

cấp điện cho các thôn bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia trên địa bàn huyện. 

11. Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện: 

- Tuyên truyền vận động người dân đồng tình ủng hộ việc mở rộng mặt 

đường thuộc dự án Quốc lộ 4A kéo dài. 

- Triển khai thực hiện xóa 25 nhà dột nát trên địa bàn huyện từ nguồn kinh 

phí Tập đoàn dầu khí hỗ trợ. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 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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