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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 4 năm 2022 
 

 

Ngày 08/4/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 

4/2022. Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch 

UBND huyện kết luận các nội dung họp như sau:  

1. Kế hoạch Chỉ đạo công tác thi và kết thúc năm học 2021 - 2022 

(Phòng Giáo dục và Đào tạo trình). 

Qua xem xét, thảo luận, UBND huyện cơ bản nhất trí với nội dung dự 

thảo kế hoạch, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến tại cuộc 

họp, bổ sung, điều chỉnh cụ thể như sau: Chỉnh sửa thể thức văn bản cho phù 

hợp về thẩm quyền ban hành và trích yếu dự thảo kế hoạch. Yêu cầu Phòng 

Giáo dục và Đào tạo tham mưu ban hành kế hoạch sớm để kịp thời triển khai 

thực hiện công tác chuyên môn, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, công 

tác quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè… Phần tổ chức thực hiện bỏ nội dung 

“Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đảm bảo an 

ninh trật tự an toàn cho kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia”. Bổ sung nội 

dung “giao nhiệm vụ đối với các đơn vị trường học trên địa bàn huyện về quản 

lý cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ hè”; các cơ quan đơn vị liên quan phải xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả. 

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện chỉ phối hợp 

công tác tuyên truyền, do vậy, bỏ nội dung “cần chủ động xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị”.  

2. Quán triệt, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đối với các cơ 

quan, đơn vị. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác tháng 4 và 

chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện. Xây dựng kế hoạch cụ thể, 

chi tiết theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách.  

Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các 

cơ quan liên quan, tham mưu xây dựng kế hoạch “Xây dựng Nông thôn mới 

huyện Đình Lập giai đoạn 2022-2025”, hoàn thành trình lãnh đạo UBND huyện 

ký duyệt và ban hành trong tháng 5/2022 và tiếp tục phối hợp với các cơ quan 

liên quan chủ động rà soát các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, xây dựng Nông 

thôn mới nâng cao đối với các xã trên địa bàn huyện; đôn đốc UBND các xã, thị 

trấn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đảm bảo kịp thời đúng tiến 

độ kế hoạch đề ra. 
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Tuyên truyền thực hiện tốt Phong trào cán bộ, công chức dành 

ngày thứ 7 đi cơ sở hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, 

nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng, chủ động 

tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp 

tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thủ tục, hồ sơ thực hiện thụ hưởng các 

chế độ chính sách Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp 

tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi bổ sung một số điều của NQ 08/ 

2019/ NQ - HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển 

hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.  

Giao Hạt kiểm lâm chủ động tham mưu với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn tỉnh Lạng Sơn về cây giống, phân bổ cho các xã trồng rừng đảm bảo 

kịp thời đúng tiến độ. Tiếp tục rà soát diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn huyện, 

thường xuyên phối hợp với UBND các xã trong việc quản lý và bảo vệ rừng. 

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư quy 

hoạch hoàn thành Khu công nghiệp trong tháng 5/2022; Đối với nhà máy điện 

gió, cắm cột tại xã Đình Lập và xã Kiên Mộc cần khảo sát lại độ cao của cột, 

nếu vượt 50m trở lên phải lắp bóng báo an toàn theo quy định. Đối với chợ 

Trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình sớm đưa vào hoạt động để thu hút 

được nhân dân tham gia đấu giá các lô đất còn lại. Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của Chợ trung tâm thị trấn Đình Lập, 

trình lãnh đạo UBND huyện ban hành, trình Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy 

lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Giao phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với UBND xã Châu Sơn và xã Bắc Lãng xây 

dựng và sửa chữa nhà văn hóa đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. 

Giao Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19, chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ 

trước diễn biến của dịch bệnh. Tiếp tục tập trung triển khai việc tiêm vắc-xin 

theo kế hoạch; chủ động có phương án và thời điểm tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 

tuổi đến 12 tuổi theo loại vắc xin cho các nhóm đối tượng theo quy định của Bộ 

Y tế và kế hoạch của tỉnh.  

Yêu cầu phòng Nội vụ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra CCHC đối 

với các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm 

của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao. 

Giao Ban chỉ huy Quân sự huyện Đình Lập tổ chức tốt Hội thao cấp 

huyện và lựa chọn 1 Trung đội tham gia cấp tỉnh theo quy định.  



 

 

3 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- TT HĐND huyện;                                                          

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

- Các ngành: CA, Ban CHQS, Hạt kiểm lâm, 

Kho bạc, Chi cục Thống kế, Chi cục thuế khu 

vực II, Trung tâm y tế;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.   

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Chí Thiện 
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