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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

(Ngày 02 tháng 5 năm 2019) 
 
 

 Tại cuộc họp giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

ngày 02/5/2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNN 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với xã Bắc Lãng chú trọng các 

tiêu 6,7,9,17. Yêu cầu các cơ quan phụ trách các tiêu chí tăng cường đi cơ sở, 

hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí theo lĩnh vực được phân công phụ trách. 

(Phòng NN và PTNT chủ trì, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp cả kết quả đi cơ sở 

của các cơ quan được giao phụ trách, báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

huyện trước ngày 15/5/2019) 

- Đôn đốc các xã đã đạt chuẩn (xã Đình Lập, Cường Lợi, Bắc Xa, Bính 

Xá): Về tình hình công tác triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng khu dân cư kiểu 

mẫu, xã nông thôn mới nâng cao 2019; Tiến độ triển khai thực hiện các mô hình 

phát triển sản xuất thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 và kết 

quả thực hiện các mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu năm 

2018. 

- Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ PTSX đa dạng hóa sinh 

kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a năm 2018, 2019, 

phối hợp với Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc bố trí cán bộ xuống 

xã trực tiếp khảo sát và hướng dẫn cụ thể; khẩn trương hoàn chỉnh trình phê duyệt 

Đề án hỗ trợ PTSX, (hạn cuối 15/5/2019 hoàn thành phê duyệt đề án các xã, thị 

trấn). 

2. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

- Về nội dung liên quan đến đất đai của bà Hoàng Thị Bình, UBND huyện 

giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Bính Xá tổ 

chức kiểm tra, rà soát đất đai phần diện tích đã thu hồi và tham mưu thực hiện  

nội dung theo Thông báo số 27/TB-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh. 

Giao đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo. 

- Tập trung rà soát đất đai đang tranh chấp, xác định ranh giới giữa đất của 

các hộ dân và Công ty Thịnh Lộc Shinec tại xã Thái Bình, Công ty TNHHMTV 

Lâm nghiệp Đình Lập, Công ty cổ phần Chè Thái Bình, cụ thể; rà soát đất có sổ 
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xanh, sổ lâm bạ, đất lấn chiếm, đất tranh chấp, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đề 

xuất phương án xử lý, hoàn thành trong tháng 5/2019. 

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát, báo cáo UBND huyện về tiến độ và kết quả 

kiểm tra đối với Công ty Cổ phần Dược liệu tốt đã xây dựng bể lưu chứa phân 

bón MV-L, gây ô nhiễm môi trường tại xã Đồng Thắng và Châu Sơn (báo cáo 

lãnh đạo UBND huyện trước ngày 15/5/2019), giao đồng chí Hoàng Thanh 

Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo. 

  - Tham mưu cho UBND huyện kiểm tra, xác minh vụ việc tranh chấp đất 

tại khu 8 thị trấn Đình Lập (Khu đất phía trước Ban Chỉ huy quân sự huyện). 

Hiện nay có một hộ gia đình xây dựng nhà trái phép trên phần đất tại khu 8. Giao 

cho Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp Thanh tra, phòng Kinh tế - 

Hạ tầng, UBND thị tấn Đình Lập tham mưu cho UBND huyện tạm dừng xây 

dựng trái phép, xử lý theo quy định (báo cáo lãnh đạo UBND huyện chậm nhất 

ngày 10/5/2019). 

3. Văn Phòng HĐND và UBND huyện  

- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết đối với các TTHC 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, giao cho đồng chí Vi Văn Đông, 

Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo. 

- Khẩn trương hoàn thiện các văn bản thực hiện theo hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, hoàn thành trước ngày 

20/5/2019. 

- Đôn đốc các phòng, ban, đơn vị hoàn hoàn báo cáo trả lời ý kiến, kiến 

nghị cử tri. Tổng hợp báo cáo chuẩn bị hội nghị đánh kết quả giải quyết kiến nghị 

cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 

(báo cáo hoàn thành trước 10/5/2019, hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 

16/5/2019). 

- Đề nghị có Văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện về việc 

tiếp nhận TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và các văn bản có liên quan 

thực hiện theo Nghị định 61/NĐ-CP của Chính. (hoàn thành xong trong ngày 

5/5/2019) 

- Nhất trí chuyển Trụ sở làm việc của Bộ phận Một cửa về tầng I của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch; Bố trí địa điểm làm việc cho Trung tâm phát triển 

quỹ đất tại Bộ phận một cửa hiện tại, hoàn thành xong trước ngày 12/5/2019.  

Nhất trí cho chủ trương về sửa chữa và lắp đặt một số trang thiết bị cần 

thiết để phục vụ đảm bảo cho hoạt động của Bộ phận Một cửa. 

- Rà soát lại việc thực hiện nhiệm vụ đã giao cho các phòng, đơn vị theo 

các Thông báo kết luận của UBND tỉnh, của Huyện ủy và của Chủ tịch UBND 

huyện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, 

đơn vị, các xã, thị trấn, báo cáo lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo kịp thời. 
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 8. Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn 

- Thực hiện nghiêm túc ý kiến Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại kết 

luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

không thể đảm bảo tiến độ công việc theo chỉ đạo, phải báo cáo lãnh đạo UBND 

huyện để kịp thời nắm bắt và chỉ đạo.   

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

(eOffice)          

- UBND các xã, thị trấn; (eOffice);  

- Lưu: VT.                                                                             

   

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Huy Hoàn 
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