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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thủy
tại Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019 của UBND huyện
Ngày 15/02/2019 UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng
02/2019 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng
01/2019, một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán và đề ra nhiệm vụ
trọng tâm tháng 02/2019. Tham dự Phiên họp có Lãnh đạo Thường trực: Huyện
ủy, HĐND huyện; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; các Thành viên
UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, các Ban HĐND huyện, lãnh đạo
các phòng, ban, ngành thuộc huyện.
Tại Phiên họp, sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã
hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019; các phòng, ban, ngành trình bày báo
cáo, đề xuất nhiệm vụ và ý kiến tham thảo luận của các đại biểu dự họp; kết thúc
Phiên họp, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thủy thống nhất kết luận như sau:
1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019
Trong tháng 01/2019 tình hình kinh tế - xã hội đạt kết quả khá: giá trị sản
xuất ngành công nghiệp - xây dựng trên địa bàn ước đạt 192 tỷ/2.510 tỷ đồng,
bằng 7,6% kế hoạch; chỉ đạo triển khai sản xuất nông nghiệp vụ Xuân đạt kết quả
tích cực; đến ngày 31/01/2019, tổng thu cân đối ngân sách đạt 51,855 tỷ đồng,
bằng 48,55% kế hoạch tỉnh giao, bằng 40,90% kế hoạch huyện giao; các cấp, các
ngành tập trung tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm
2018, đồng thời triển khai ngay công tác giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 để tổ
chức thực hiện.
Công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, văn
hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân mới được tổ chức rộng khắp với nội dung
phong phú… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Tết. Tổ chức tốt các
chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” tại các xã đặc biệt khó khăn và
tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chuyển, tặng 9.595 suất quà tổng trị giá 3.866,5
triệu đồng của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp... đến các đối tượng
chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong tháng 01/2019 và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán tình hình an
ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giữ vững ổn định; trật tự an
toàn giao thông được cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát.
2. Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trong tháng 02/2019 và những
tháng tiếp theo, UBND huyện yêu cầu các Phòng, Ban, ngành, UBND các xã, thị
trấn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, giải pháp đã được giao, đồng thời
trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Các Phòng, Ban, ngành, UBND các xã, thị trấn:
Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 theo Nghị quyết của Ban Chấp
hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2019 của UBND huyện; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện
những chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa
phương đảm nhiệm. Tập trung đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực
đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm, đặc biệt là
tiến độ xây dựng Trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; công trình đường Phả
Lý, Văn Hán đi xóm Thống Nhất, xã Khe Mo; công trình Trường THCS Trại Cau
và các công trình thi công liên năm khác. Tiếp tục giải quyết vướng mắc trong
công tác giải phóng mặt bằng các dự án; tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy
nhanh tiến độ công tác giao diện tích đất rừng Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên
trả ra và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định; phối hợp giải
giải quyết kịp thời những vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp; khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công ty, doanh
nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh theo quy định của pháp luật; tổ chức
tốt công tác tiếp công dân của chính quyền các cấp, kịp thời giải quyết các vướng
mắc phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, đơn thư khiếu kiện vượt cấp.
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; phân công, phân
nhiệm rõ theo từng vị trí việc làm, theo chức năng nhiệm vụ; giám sát chặt chẽ về
thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thanh tra, kiểm tra và đánh giá phân loại
cán bộ, công chức theo quy định. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm
là thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, công
khai minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính; tiếp tục quan tâm đầu tư
trang thiết bị cho bộ phận một cửa từ huyện đến cơ sở; tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện,
chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phục vụ
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của các xã, thị trấn năm 2019 và
những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện kịp thời công tác quy hoạch, quy hoạch
chung thị trấn Trại Cau và điều chỉnh quy hoạch các xã, thị trấn; hỗ trợ các xã, thị
trấn trong thực hiện công tác quy hoạch; tham mưu triển khai quy hoạch các khu
dân cư thực hiện năm 2019 theo kế hoạch; nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức
tập huấn về công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch cho các xã, thị trấn. Tập
trung thẩm định các công trình xây dựng của các hộ dân bị ảnh hưởng do sụt lún
đất tại thị trấn Trại Cau và xã Cây Thị theo thẩm quyền.
2.3. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế
hoạch sản xuất vụ Xuân, tăng cường công tác chăm sóc diện tích cây trồng vụ
Xuân; chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác trồng rừng, trồng chè theo kế
hoạch năm 2019. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh lở
mồm long móng, khoanh vùng ổ dịch không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng;
đề xuất hỗ trợ ngay cho các hộ có lợn bị chết do dịch bệnh. Chủ trì phối hợp với
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các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện về làm việc với 02 xã Tân Lợi,
Cây Thị để đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, xác định mục
tiêu, nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới năm 2019. Tham mưu
phương án, kế hoạch hoạt động quảng bá về cây Chè và sản phẩm Trà huyện Đồng
Hỷ (tổ chức trong năm 2019).
2.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Triển khai thẩm định phương án bồi
thường các hộ dân có diện tích đất bị ảnh hưởng do sụt lún đất tại thị trấn Trại Cau
và xã Cây Thị; chủ trì phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan tổ chức làm
việc để thống nhất tổ chức rà soát, lập phương án sử dụng đất Công ty Lâm nghiệp
Thái Nguyên trả ra tại các xã: Khe Mo, Văn Hán, Hợp Tiến, Tân Lợi. Phối hợp với
các đơn vị liên quan báo cáo giải trình các nội dung theo Kết luận của Đoàn Giám
sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát về kết quả tổ chức thực hiện việc quản
lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn từ 01/7/2014 đến 30/6/2018 trên địa bàn
huyện Đồng Hỷ. Kiểm tra, rà soát kế hoạch sử dụng đất đã đăng ký, đôn đốc
hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Tham
mưu điều chỉnh diện tích các ô đất (các ô đất có diện tích lớn) tại Khu tái định cư
Khu hành chính mới cho phù hợp với tình hình thực tế để giao đất cho các hộ dân.
2.5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho UBND huyện phân bổ
nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và nguồn vốn chương trình
xây dựng nông thôn mới năm 2019; đôn đốc tiến độ thu ngân sách theo kế hoạch.
2.6. Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Xây dựng: Tập trung đôn đốc các nhà thầu
đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm; chủ trì phối hợp với
các phòng, ban liên quan tham mưu tổ chức họp với các đơn vị thi công để tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng
trọng điểm như: Khu tái định cư Khu hành chính mới, Khu dân cư Cầu Đất, Trường
THCS Trại Cau.
2.7. Ban Bồi thường GPMB: Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường GPMB
các dự án trong khu hành chính mới: Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Ban Chỉ huy
Quân sự huyện và Công an huyện, các dự án xây dựng đường giao thông, xây dựng
các khu dân cư, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn và UBND các
xã, thị trấn để giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
2.8. Chi cục Thuế huyện: Tăng cường phối hợp với các phòng, ban liên quan
đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính
để tăng thu tiền đất; khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu thực hiện công tác thu
ngân sách của huyện năm 2019 đạt kết quả tốt.
2.9. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp tham mưu kiện toàn chức danh cán
bộ quản lý các trường học theo quy định. Tổ chức rà soát cơ sở vật chất các trường
lớp, đề xuất phương án sửa chữa nâng cấp đảm bảo cho hoạt động giảng dạy và học
tập của giáo viên và học sinh. Chỉ đạo tổ chức và tham gia các cuộc thi cấp huyện,
cấp tỉnh và thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.
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2.10. Phòng Lao động - TB&XH: Phối hợp với Hội Phụ nữ huyện chuẩn bị các
điều kiện tham mưu tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến nhân dịp
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo tại các xã Tân Lợi, Cây
Thị, Hợp Tiến làm căn cứ xác định xã về đích nông thôn mới năm 2019 và những
năm tiếp theo.
2.11. Phòng Y tế: Phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy
mạnh công tác tuyên truyền trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm,
phòng, chống ngộ độc thực phẩm; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tốt
công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, hành nghề y,
dược tư nhân và y học cổ truyền trên địa bàn huyện.
2.12. Phòng Văn hóa - Thông tin: Tiếp tục thực hiện hướng dẫn tổ chức và
quản lý chặt chẽ các lễ hội đầu xuân theo đúng quy định. Tham mưu tổ chức Lễ
phát động ngày ngày chạy Olimpic vì sức khỏe cộng đồng năm 2019 (tổ chức
trong tháng 03/2019). Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có
điều kiện như: phòng hát Karaoke, dịch vụ Internet... xử lý nghiêm các cơ sở vi
phạm, đặc biệt là về thời gian hoạt động trong ngày và các điều kiện kinh doanh
khác theo quy định.
2.13. Phòng Dân tộc: Tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối
với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Thường xuyên nắm bắt tình hình trong
trong đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, kịp thời đề
xuất tổ chức thực hiện tốt các chính sách theo quy định để góp phần nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân. Phối hợp với các đơn vị liên quan
từng bước chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số
huyện Đồng Hỷ lần thứ 3 (dự kiến tổ chức trong tháng 5/2019).
2.14. Phòng Nội vụ: Tham mưu xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ ngành
Giáo dục; rà soát đội ngũ cán bộ quản lý ngành Giáo dục, phối hợp với Ban Tổ chức
Huyện ủy và phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án kiện toàn đối với
những đơn vị còn thiếu cán bộ quản lý; tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để thành
lập các đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm
Phát triển quỹ đất; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện sau
khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực
hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019.
2.15. Thanh tra huyện - phòng Tư pháp - Ban Tiếp công dân: Thực hiện công
tác thanh tra theo kế hoạch năm 2019; tăng cường đôn đốc công tác tiếp thu thực
hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định. Chủ trì phối hợp với các
phòng, ban chuyên môn đôn đốc các đơn vị liên quan kiểm điểm làm rõ trách
nhiệm đối với những sai sót trong công tác quản lý, sử dụng đất công và có ý kiến
giải trình bằng văn bản theo Kết luận của Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy giám sát về kết quả tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ đất công
trên địa bàn từ 01/7/2014 đến 30/6/2018 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.
Phòng Tư pháp tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật; thực
hiện công bố rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018.
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Ban Tiếp công dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban tổ chức tốt
công tác tiếp công dân; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, đôn đốc tiến độ
giải quyết và kịp thời nắm bắt tình hình giải quyết đơn thư khiến nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh theo quy định.
2.16. Công an huyện: Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo đảm an
ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác tuần
tra, kiểm soát, đẩy mạnh trấn áp tội phạm, đặc biệt là tệ nạn xã hội như: cờ bạc, số
đề…, thực hiện mạnh các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Nắm chắc tình
hình an ninh nông thôn, tình hình dân tộc, tôn giáo... chủ động tham mưu xử lý tốt
các tình huống có thể xảy ra.
2.17. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, tham mưu tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2019
theo kế hoạch và Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Phối hợp với Chủ đầu tư và các
phòng, ban liên quan thực hiện dự án xây dựng Thao trường huấn luyện và Trụ sở
Ban Chỉ huy Quân sự huyện theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra.
2.18. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chủ động thực hiện tốt công tác
tham mưu, tổng hợp phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực
HĐND, Lãnh đạo UBND huyện. Chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động
của bộ phận một cửa cấp huyện, giải quyết thủ tục hành mức độ 3, từng bước đề
xuất thực hiện một số thủ tục hành chính ở mức độ 4; phối hợp với các đơn vị liên
quan thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn bộ phận một cửa cấp xã thực hiện tốt công
tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phối hợp
đề xuất các nội dung để nâng cấp cơ sở vật chất bộ phận cửa cấp huyện, cấp xã đáp
ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (mức độ 3, 4). Phối hợp với phòng Tài
chính - Kế hoạch và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện tham mưu
triển khai công tác chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đưa vào lưu trữ theo quy định.
Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường
kỳ UBND huyện tháng 02/2019 được thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên
quan biết, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các PVP HĐND&UBND huyện;
- CV, CB TH VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, VP.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Quang Trọng

5

