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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện
tại phiên họp lãnh đạo UBND huyện ngày 04tháng 4 năm 2022
Ngày 04/4/2022, tại phòng họp số 1- Trụ sở UBND huyện, Lãnh đạo
UBND huyện Lập Thạch tổ chức phiên họp giao ban đầu tuần. Dự hội nghị có
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;Thủ trưởng các phòng Tài chính - Kế
hoạch, Văn hóa thông tin, Tư pháp, phòng Nội vụ; đại diện Lãnh đạo cơ quan
Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND. Trên cơ sở đề xuất và ý
kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:
I. Yêu cầu chung:
- Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được giao để thực
hiện, hoàn thành sớm các nhiệm vụ thường xuyên năm 2022, đặc biệt là các chỉ
tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Tỉnh ủy giao tại Quyết định số 529-QĐ/TU
ngày 11/01/2022 và Huyện ủy Lập Thạch giao tại Quyết định số 783 -QĐ/HU
ngày 21/01/2022; Quyết định số 480 /QĐ - UBND ngày 15/3/2022 của UBND
huyện.
- Tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid - 19, thích ứng linh hoạt, an
toàn, hiệu quả theo Nghị quyết số 38/2022/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính
phủ với phương châm chủ động 4 tại chỗ; Công thức "Ý thức + Vaccin + 5K +
Công nghệ" ....Tăng cường y tế cơ sở, không để người nhiễm Covid -19 chuyển
nặng hoặc tử vong mà không được phát hiện, theo dõi, xử lý kịp thời
II. Yêu cầu cụ thể đối với một số phòng, đơn vị như sau:
1. Đối với Văn phòng HĐND & UBND huyện:
- Theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ chung theo sự phân công của Chủ tịch,
các PCT UBND huyện.
- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét, ra Quyết định chấm dứt
hoạt động khu điều trị tập trung tại trường THPT Thái Hòa (cũ) do đã hết bệnh
nhân điều trị từ ngày 05/4/2022.
2. Đối với phòng Tài chính -Kế hoạch huyện:
- Khẩn trương tham mưu Quyết định để cấp kinh phí cho các xã, thị trấn
để tổ chức Đại hội thể dục, thể thao; kinh phí lập quy hoạch các đô thị trên địa
bàn huyện,… đảm bảo kịp thời.

- Tham mưu UBND huyện để ban hành Kế hoạch, tiêu chí thực hiện đấu
thầu dịch vụ công ích để họp, thống nhất ban hành chậm nhất ngày 15/4/2022.
(phân công Đ/c Nguyễn Văn Dũng Dũng – PCT UBND huyện chỉ đạo).
3. Phòng Tài nguyên - Môi trường:
- Bố trí, phân công cán bộ (bao gồm cả cán bộ được tăng cường thêm)
đảm bảo khoa học, hiệu quả, phát huy trình độ, năng lực của cán bộ trong thực
hiện các nhiệm vụ được giao.
Tại buổi họp thường trực UBND huyện và các phòng liên quan thống nhất
với đề xuất của phòng TNMT cần bổ sung thêm 1-2 người có trình độ, chuyên
môn phù hợp cho phòng TNMT để thực hiện nhiệm vụ nội dung này giao cho
phòng TNMT phối hợp với phòng Nội vụ đề xuất người, phương pháp tuyển
dụng, kinh phí chi trả cụ thể để thực hiện trong tháng 4/2022.
- Đối với việc giải quyết tồn tại về đất đai yêu cầu phòng cần Chủ động,
tích cực hơn để phối hợp phòng Tư pháp, Thanh tra chỉ đạo các xã, thị trấn giải
quyết các tồn tại trong công tác QLNN về đất đai theo chỉ tiêu năm 2022 với
hơn 400 hồ sơ bằng sản phẩm cụ thể là Giấy chứng nhận QSD đất hoặc Quyết
định xử lý vi phạm buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất như trước thời
điểm vi phạm. Cần thiết đề xuất thành lập tổ từ 3-5 người có chuyên môn để đến
từng xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc lập hồ sơ, xử lý cụ thể.
- Thực hiện việc Giải phóng mặt bằng theo chỉ tiêu giao có căn cứ, điều
kiện, đúng trình tự, thủ tục đảm bảo tiến độ và hồ sơ có thể cưỡng chế thu hồi
đất theo Điều 67, 69, 70, 71 Luật Đất đai 2013. (phân công Đ/c Nguyễn Mạnh
Tưởng – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo).
- Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất của các dự án đấu giá đất.
Làm các thủ tục để làm khu đấu giá tại khu đất gần trường THCS DTNT huyện,
phối hợp phòng Kinh tế - Hạ tầng để quy hoạch, chuyển mục đích khu ao đường
lên Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện để đấu giá sử dụng vào mục đích đất ở.
- Thực hiện các nội dung liên quan theo Kết luận của Thanh tra tỉnh năm
2020, các nội dung khiếu nại, tố cáo có liên quan đảm bảo chất lượng và tránh
chậm, muộn về thời gian giải quyết. (phân công Đ/c Nguyễn Mạnh Tưởng – Phó
Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo).
4. Phòng Nội vụ:
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất UBND huyện
về việc thành lập các tổ chức như Tổ chức phát triển quỹ đất của huyện (tách ra
khỏi ban QLDA như hiện nay) theo Nghị quyết số 19 TW6 khóa XII, thông tư
liên tịch số 16/2015/TTLT/BTNMT-BNV-BTC của Bộ TNMT, bộ Nội vụ và Bộ
Tài chính; hội Doanh nghiệp huyện Lập Thạch, hội Luật gia huyện.
- Phối hợp phòng TNMT để bố trí thêm 1-2 người cho phòng TNMT
trong tháng 4/2022.
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- Tham mưu tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 theo kế
hoạch, đảm bảo tiến độ đã đề ra trong tháng 5/2022 (phân công Đ/c Nguyễn
Mạnh Tưởng – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo).
5. Phòng Văn hóa - Thông tin:
- Tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt
động văn hóa kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 136 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 1/5/2022); 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 7/5/2022) và
132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).(phân công
Đ/c Nguyễn Văn Dũng Dũng – PCT UBND huyện chỉ đạo).
- Phối hợp với phòng Tài chính -Kế hoạch trong việc cấp kinh phí mua
dụng cụ thể dục thể thao và kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp xã để tổ chức
Đại hội TDTT cấp xã xong trong tháng 4/2022.
- Chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp để hướng dẫn, thực hiện việc lập
biên bản, ra quyết định.... xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa đối
với việc người dân xã Xuân Hòa, Ngọc Mỹ treo băng Zôn, khẩu hiệu, cờ,...
không đúng quy định (Điều 42, 43, 46, 47...63, 64 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP
và các quy định khác có liên quan). Với tinh thần dễ làm trước, khó làm sau.
Trường hợp không xác định được người vi phạm thì biên bản phải có 02 người
chứng kiến trở lên, huy động hội phụ nữ, cựu chiến binh thu giữ cờ, khẩu hiệu,
băng Zôn ... treo, đặt trái quy định pháp luật (phân công Đ/c Nguyễn Văn Dũng
Dũng – PCT UBND huyện chỉ đạo).
Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp
Lãnh đạo UBND huyện ngày 04tháng 4 năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện
thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp, thực hiện./.
Nơi nhận:

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Thường trực HU, HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện (c/đ);
- UV UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT.

Hà Thị Kim Dung

3

