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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà
tại phiên họp thường kỳ UBND huyện ngày 08/8/2022

Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà chủ 
trì phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 8/2022. Tham dự có Phó Chủ tịch 
UBND huyện Dương Hà Hải, các Ủy viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các 
đơn vị: Trung tâm VH-TT, Đài Phát thanh, Trung tâm Y tế; Trung tâm Dịch vụ 
Nông nghiệp; Xí nghiệp KTCTTL, Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

Thay mặt UBND, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện trình phiên 
họp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 
nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. 

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch 
UBND huyện Vũ Thị Hà kết luận:

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7
Cơ bản thống nhất với các nội dung trong báo cáo đánh giá về kết quả 

thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tháng do đồng chí Chánh 
Văn phòng HĐND&UBND huyện trình tại phiên họp. Trên cơ sở ý kiến tham 
gia thảo luận của các đại biểu dự họp, giao Văn phòng HĐND&UBND huyện có 
trách nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo và ban hành theo quy định. 
Trong đó phần tồn tại, hạn chế bổ sung thêm các nội dung sau:

- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các công trình, dự án chậm;
- Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của huyện và một số 

cơ quan chậm và không đạt yêu cầu về mặt chất lượng, hiệu quả.
- Tiến độ GPMB các công trình dự án và thực hiện các dự án tạo nguồn 

năm 2022 chậm.
- Trong lĩnh vực đất đai, một số xã như: Dân Chủ, Ngọc Kỳ, Minh Đức từ 

đầu năm không phát hiện, xử lý kịp thời để vi phạm xảy ra và kéo dài, đến nay 
diễn biến phức tạp, khó giải quyết dứt điểm.

II. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 8: Bên cạnh việc tổ chức triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo tháng trình tại phiên 
họp, yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung 
triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nông nghiệp
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- Tập trung chỉ đạo việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, công tác tổ chức 
diệt chuột, điều tiết nước,... đảm bảo cho lúa mùa và cây rau màu hè thu sinh 
trưởng, phát triển thuận lợi;

- Tháng 8 là cao điểm mùa mưa, bão, lũ, cần tiếp tục thực hiện nghiêm 
công tác PCTT và TKCN: Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tham mưu 
văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, chủ động phương án tại các vị trí trọng 
điểm, xung yếu; UBND các xã, các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm chế 
độ trực ban và tăng cường kiểm tra các vị trí xung yếu; chủ động thực hiện 
phương châm “4 tại chỗ” trong PCTT&TKCN.

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu 
chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đã 
đăng ký theo kế hoạch.

- Tập trung chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm công 
trình thuỷ lợi, đê điều. Hàng tháng, tổng hợp kết quả báo cáo Huyện uỷ và 
UBND huyện. 

2. Tài nguyên & Môi trường
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: Khu dân cư 

mới thị trấn Tứ Kỳ; công trình SCHcb/CCCĐ huyện, công trình CZ1.3 Quân 
khu 3, dự án các khu, điểm dân cư; Dự án đường tránh tỉnh lộ 392, đường trục 
Đông - Tây, tỉnh Hải Dương,... Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện thực 
hiện báo cáo tiến độ công tác GPMB (gồm cả cấp huyện và cấp xã) vào ngày 15 
và 30 hàng tháng với Lãnh đạo UBND huyện; đồng thời gửi Ủy ban MTTQ Việt 
Nam, các đoàn thể, các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện nắm được, phối 
hợp chỉ đạo thực hiện.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương tiếp tục thực hiện Kế 
hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; 

- Đối với vi phạm xảy ra tại Công ty TNHH Babeeni Việt Nam có trụ sở 
tại thôn La Xá, xã Dân Chủ: Yêu cầu Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện 
cần xác minh, làm rõ các vi phạm, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, báo cáo và đề nghị 
UBND tỉnh xử lý theo quy định.

- Tập trung thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về 
lĩnh vực đất đai và môi trường theo thẩm quyền.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; kịp thời phát 
hiện và xử lý triệt để vi phạm đất đai phát sinh. Giao Phòng Tài nguyên & Môi 
trường huyện tổng hợp kết quả xử lý vi phạm báo cáo Huyện uỷ và UBND 
huyện vào ngày 25 hàng tháng.

- Giao Phòng TN&MT huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra ít nhất 50% số 
xã, thị trấn trên địa bàn huyện về công tác thống kê, báo cáo và xử lý các vụ vi 
phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện (mời lãnh đạo, chuyên viên các cơ 
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quan chuyên môn có liên quan tham gia). Trước ngày 25/8/2022, tổng hợp kết 
quả báo cáo Huyện uỷ, UBND huyện.

- Giao Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện tham mưu báo cáo kết quả 
07 tháng đầu năm và giải pháp 5 tháng cuối năm 2022 thực hiện Chỉ thị số 22-
CT/TU ngày15/11/2022 của Tỉnh uỷ và các kế hoạch của tỉnh, của Huyện uỷ, 
UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng đối với 
công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản; yêu cầu xong trước ngày 
15/8/2022 để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng chỉ đạo.

3. Công nghiệp, giao thông, xây dựng 
- Tập trung chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công: Dự án 

đường tránh 391, đường trục tại các xã: An Thanh, Minh Đức, Hưng Đạo....các 
dự án khu dân cư tạo nguồn.

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án: Trụ sở Trung tâm hành 
chính huyện, đường tránh tỉnh lộ 392, các khu dân cư... các dự án trọng điểm do 
UBND huyện làm chủ đầu tư, yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo tiến độ. 

- Tiếp tục thẩm định để cấp giấy phép xây dựng cho các dự án, tăng 
cường công tác kiểm tra các hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện. 

- Việc lập Quy hoạch chung xây dựng các xã: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
huyện tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND các xã còn lại hoàn thiện đồ 
án, thẩm định, trình phê duyệt theo quy định; yêu cầu hoàn thành và trình 
UBND huyện phê duyệt xong trong tháng 8/2022.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tăng cường chỉ đạo ngăn chặn, xử lý 
kịp thời, dứt điểm vi phạm và báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành lang an toàn 
giao thông với Huyện uỷ và UBND huyện. 

4. Tài chính - Kế hoạch
- Thực hiện cấp phát kịp thời cho các đơn vị và đối tượng thụ hưởng ngân 

sách đảm bảo đúng chế độ, tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn. 

- Xây dựng báo cáo chủ trương thực hiện dự án đầu tư công, để trình phê 
duyệt tại kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện theo quy định.

- Đối với việc chi trả mai táng phí cho đối tượng được hưởng chế độ theo 
Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 62/2011/QĐ-
TTg ngày 09/11/2011, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện liên hệ với Sở 
Tài chính tỉnh xin ý kiến và tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

- Xem xét, thẩm tra hồ sơ đề nghị thanh toán kinh phí phục vụ công tác 
phòng chống dịch Covid-19 của Trung tâm Y tế huyện; tham mưu bố trí nguồn 
đảm bảo chi theo đúng quy định pháp luật.
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- Kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị cấp kinh phí cho 03 xã 
xây dựng Trụ sở làm việc của Công an, đề xuất mức hỗ trợ cụ thể, báo cáo Lãnh 
đạo UBND huyện trước ngày 12/8/2022.

5. Văn hóa - xã hội
* Về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 
- Xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-

2023 đối với các cấp học.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết, tuyên dương khen thưởng năm học 2021-

2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, đảm bảo thiết thực, trang 
trọng, tiết kiệm.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội 
ngũ giáo viên, …phục vụ năm học mới.

- Hoàn thành việc rà soát, thẩm định, phê duyệt quy mô số lớp, số học 
sinh năm học 2022 - 2023.

* Về lĩnh vực Văn hóa - Thông tin: 
- Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền các ngày lễ kỷ 

niệm của đất nước và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương. 
- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu; việc xây dựng gia đình văn hóa; làng, khu 
dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch Hội thảo cấp tỉnh về thân thế, sự nghiệp sự 
nghiệp lãnh binh Phạm Xuân Quang; Kế hoạch tổ chức Liên hoan "ca múa 
nhạc" không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022.

* Về lĩnh vực Y tế: 
- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là ngành Y tế huyện tiếp tục làm tốt 

công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, tuyệt đối không được phép lơ là, chủ 
quan trong công tác này trên địa bàn huyện.

- Giao Trung tâm Y tế huyện: Có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc 
xin mũi 3, 4 phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo số lượng đã được tỉnh phân 
bổ, không để tồn vắc xin và phấn đấu hoàn thành sớm so với thời gian yêu cầu.

- Giao Phòng Y tế huyện: Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo, đôn 
đốc đối với các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 3, 4 
phòng chống, dịch bệnh Covid-19.

- Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm trước UBND 
huyện nếu để xảy ra tình trạng tiêm chậm, muộn và tồn vắc xin.

* Về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: 
- Xây dựng Kế hoạch và lịch kiểm tra, để tiến hành kiểm tra việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa 
bàn huyện.
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- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện bám sát nội dung Kế 
hoạch thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội tham mưu UBND 
huyện phục vụ công tác thanh tra đảm bảo Kế hoạch.

Giao đồng chí Dương Hà Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ 
đạo, kiểm tra, đôn đốc Phòng LĐ-TB&XH huyện thực hiện công tác này.

- Đối với 90 trường hợp đã có văn bản xin ý kiến của Sở Lao động - Thương 
binh & Xã hội về điều chỉnh trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 
chất độc hoá học, đến nay chưa nhận được văn bản trả lời của tỉnh: Giao Phòng 
Lao động - Thương binh & Xã hội huyện liên hệ trực tiếp với đồng chí Phó Giám 
đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và phòng chuyên môn thuộc Sở để xin ý 
kiến trả lời bằng văn bản và thông báo cho các đối tượng nắm được.

- Đối với 523 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo Quyết định 
62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính 
sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc 
tế ở Căm - Pu - Chi- a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, 
thôi việc: Giao Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện tiếp tục tham 
mưu UBND huyện văn bản đề nghị UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

6. Nội vụ
- Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành 

Giáo dục - Đào tạo năm 2022.
 - Phê duyệt danh sách hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp Giáo 

dục công lập năm học 2022-2023.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vấn đề tôn giáo, nắm bắt tình 

hình và kịp thời thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết; 
tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo đối với sự việc xảy ra tại xã Đại Hợp 
trước ngày 13/8/2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện nghiên 
cứu, đề xuất việc xử lý đối với cán bộ, lãnh đạo các địa phương để xảy ra tình 
trạng vi phạm pháp luật về đất đai, song còn giấu giếm hoặc phát hiện nhưng 
không xử lý cương quyết, dứt điểm. Yêu cầu báo cáo Chủ tịch UBND huyện 
trước ngày 15/8/2022.

7. An  ninh - Quân sự
* Về An ninh: 
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là 

quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an 
ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tiếp tục thực hiện tốt nội dung Đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ 
liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát - xử lý vi phạm gắn với đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; tập trung thực 
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hiện các chuyên đề xử lý vi phạm Luật Giao thông, nhất là các lỗi vi phạm về 
nồng độ cồn, ma túy, vi phạm về tải trọng phương tiện, cải tạo phương tiện cơ 
giới đường bộ.

* Về Quân sự: 
 - Tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch, văn kiện và các điều kiện cần thiết 

phục vụ cho diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện năm 2022 và tổ chức hội 
nghị giao nhiệm vụ cho các ban, ngành của huyện thực hiện.

- Bám sát nội dung Kế hoạch Hội thao do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ 
chức, để tham mưu UBND huyện chuẩn bị những điều kiện cần thiết, đặc biệt về 
công tác nhân sự tham gia hội thao. 

8. Thanh tra - Tư pháp
* Về Thanh tra
- Tập trung tham mưu cho UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu tố phát 

sinh mới và còn tồn đọng; đồng thời đôn đốc các cơ quan chuyên môn giải quyết 
hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư được giao.

- Giao Thanh tra huyện nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch UBND huyện xem 
xét, quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc sử dụng kinh phí từ 
ngân sách nhà nước tại xã Tái Sơn (báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 
15/8/2022).

* Về Tư pháp: Tập trung tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, hướng 
dẫn các xã, thị trấn thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo chặt 
chẽ, đúng quy định pháp luật, nhất là vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai; 
đồng thời tích cực hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ các địa phương thực hiện công tác này.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Vũ Thị Hà, Chủ tịch 
UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện ngày 08/8/2022. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, thông báo để các cơ quan, 
đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc;
- Công an huyện, Ban CHQS huyện;
- Các cơ quan: Trung tâm Y tế, XNKTCTTL;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Minh Thành
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