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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc  

họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện mở rộng;  

giao ban công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và công tác  

quản lý đất đai, xây dựng tháng 02 năm 2022 

 

 Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp giao 

ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện mở rộng; giao ban công tác tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư và giao ban công tác quản lý đấy đai, xây dựng tháng 02 

năm 2022. Nhằm triển khai có hiệu quả, trọng tâm trọng điểm các mục tiêu, 

nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt; nâng cao trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, đánh giá kết 

quả giải quyết đơn thư, hạn chế tồn đọng đơn thư phức tạp, kéo dài trên địa bàn 

huyện. Đồng chí Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì cuộc họp, mời 

tham dự cuộc họp gồm: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Phó 

Chủ tịch UBND huyện, đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Ban Tiếp công 

dân, Thanh tra huyện; Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch 

và công chức Địa chính UBND các xã, thị trấn.  

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các thành phần dự 

họp. Đồng chí Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện kết luận, cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục, thường 

xuyên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề 

năm 2022 là “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành 

động, sáng tạo bứt phá”. Quán triệt, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định 

về kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ 

quan, đơn vị; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, không uống rượu bia 

trước, trong giờ làm việc và nghỉ giữa giờ làm việc; Tăng cường, đẩy mạnh 

tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; Tổ chức, 

triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ 

Huyện ủy phê duyệt. 

2. Giao nhiệm vụ cho các phòng ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn: 

2.1. Hạt Kiểm lâm huyện 

Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tư pháp 

huyện và UBND các xã tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền, tập huấn, bồi 

dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên 



địa bàn huyện về quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Thường xuyên rà soát, theo dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để 

xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc 

biệt là hành vi phá rừng tự nhiên để trồng rừng mới. 

2.2. Công an huyện 

Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, UBND các xã 

trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và 

kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các 

hành vi vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp.  

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Thường xuyên rà soát quy hoạch đất đai, nhất là quỹ đất thuộc quyền sử 

dụng của các doanh nghiệp; Phối hợp với UBND các xã biên giới tăng cường 

công tác quản lý đất đai tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi xã Đào Viên và Nà 

Nưa xã Quốc Khánh. 

Phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát lại quy hoạch về đất đai theo Quyết 

định số 1356/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, khi có văn bản hướng dẫn 

của cấp trên sẽ cập nhật bổ sung. 

Theo dõi, tổng hợp các vụ việc vi phạm đất đai để giải quyết, xử lý dứt 

điểm; không để phát sinh các hành vi vi phạm quy định pháp luật về đất đai. 

2.4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, báo cáo tình hình thực 

trạng các nhà văn hóa thôn, khu phố và sân tập thể dục thể thao xã; Chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện thiết kế, xây dựng mẫu 

nhà văn hóa áp dụng thống nhất cho nhà văn hóa thôn, khu phố trên địa bàn 

huyện đảm bảo các tiêu chí về xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy 

định của pháp luật; Phối hợp, tham mưu hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc 

huy động các nguồn lực để phấn đấu xây dựng mỗi xã ít nhất 01 Nhà văn hóa 

thôn đạt chuẩn bằng nguồn xã hội hóa. 

2.5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp tục thực 

hiện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trồng, chăm sóc và 

bảo quản cây thạch đen. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, khuyến 

khích, vận động Nhân dân chuyển đổi diện tích đất ruộng kém hiệu quả sang 

trồng cây thạch đen. Duy trì và phấn đấu mở rộng diện tích trồng thạch đen. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn làm 

tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

2.6. Thanh tra huyện 



Chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện tăng cường công tác theo 

dõi, đôn đốc trách nhiệm thực hiện Quy chế Tiếp công dân và Luật Tiếp công 

dân của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong 

công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư. 

2.7. UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức, triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban 

Thường vụ Huyện ủy phê duyệt tại Quyết định số 305-QĐ/HU ngày 25/01/2022 

và Quyết định số 307-QĐ/HU ngày 15/02/2022. Năm 2022 tiếp tục huy động 

nguồn lực phấn đấu mỗi xã bê tông hóa thêm ít nhất 500m đường giao thông 

nông thôn, xây dựng thêm 01 công trình Nhà văn hóa xã bằng nguồn kinh phí xã 

hội hóa.  

Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Quyết định số 

1356/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 2577/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn huyện đảm bảo chấp hành pháp 

luật về đất đai. 

Đối với lĩnh vực khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn căn cứ khoản 3 

Điều 16, khoản 3 Điều 18 Luật khoáng sản năm 2010, khoản 3 Điều 17 Nghị 

định số 158/2016/NĐ – CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật khoáng sản, thực hiện việc tuyên truyền, quản lý, 

chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng 

sản trái phép trên đia bàn 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động, thuyết 

phục các tầng lớp Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. Nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Rà soát, 

thực hiện nghiêm túc nội dung Bản Cam kết của Bí thư, Chủ UBND xã trong 

công tác quản lý, bảo vệ rừng: Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện nếu địa phương để xảy ra hành vi vi phạm các quy định 

của Luật Lâm nghiệp. 

Quán triệt, triển khai, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, 

công chức cơ quan về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nâng cao trách nhiệm của người 

đứng đầu trong công tác tiếp công dân; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác tiếp công dân của đơn vị mình theo nội 

dung Công văn số 59/UBND-VP ngày 13/01/2022 của UBND huyện. Nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giải quyết đơn của công dân; giải quyết 

dứt điểm từ cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, hạn chế 

việc tồn đọng đơn thư phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện.  

2.8. Văn phòng HĐND&UBND huyện 



Chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ rà soát tham mưu đổi mới phương thức 

hoạt động của bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả của huyện. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các Đoàn thể 

Tích cực chủ động tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tuân thủ nghiêm túc các quy định của 

pháp luật về Quản lý đất đai, xây dựng, quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng 

sản, bảo vệ môi trường… ; Tăng cường nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng 

của các tầng lớp Nhân dân, kịp thời phản ánh tới các cơ quan Đảng, Nhà nước 

về những vấn đề mà người dân quan tâm, đặc biệt là người dân sồng gần rừng, 

sống phụ thuộc vào rừng. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến công tác dân 

tộc, tôn giáo; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ở vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng 

chí Chủ tịch UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị được biết và đề nghị phối 

hợp triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; (b/c) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị dự họp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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