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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm
6 tháng đầu năm 2021
Thực hiện văn bản số 5181/UBND-TH1 ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc đôn đốc báo cáo đánh giá thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ
trọng tâm năm 2021, UBND huyện Lập Thạch báo cáo kết quả như sau:
1. Công tác chỉ đạo:
- Ngay sau khi đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ký cam
kết một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
UBND huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
tập trung, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa
bàn, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: Công tác giải phóng mặt bằng,
công tác giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải quyết tồn tại về đất đai, giải
quyết khiếu nại, tố cáo,…
- UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát kỹ các
nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và các nhiệm vụ trọng tâm đã ký cam kết
với tỉnh để tập trung chỉ đạo, giải quyết.
- Thường xuyên yêu cầu các ngành báo cáo tiến độ, những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để kịp thời chỉ đạo.
Do vậy, sau 06 tháng thực hiện các nội dung đã cam kết, nhìn chung các
cấp, các ngành đã nỗ lực triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của
Huyện ủy, UBND huyện, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.
2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
(thực hiện trong 6 tháng đầu năm)
UBND huyện Lập Thạch đã ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở 05
nội dung gồm: Công tác thanh tra; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng
điểm; công tác giải quyết, xử lý tồn tại về đất đai; công tác giải ngân vốn đầu tư
công; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả cụ thể như sau:
2.1. Về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn
huyện:
* Cưỡng chế thu hồi đất phục vụ GPMB 12 dự án.
+ Đến nay đã cưỡng chế thu hồi đất xong 01 dự án: Khu Đấu giá QSDĐ
tại khu Đồng Bãi 2, thôn Phú Cường, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch
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+ Vận động xong trong thời gian cưỡng chế 02 dự án: Tuyến ĐT.307 Ngọc Mỹ - Quang Sơn - QL2C, huyện Lập Thạch và dự án Nâng cấp, cải tạo,
mở rộng đường nội thị thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch. Đoạn ĐT.306
(Km19+200 -:- Km20+553).
+ Tổ chức kiểm đếm bắt buộc đối với 3 hộ dân thuộc 2 dự án (dự án đất
dịch vụ xã Bàn Giản, dự án đường hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp Lập
Thạch II từ TL306 đi TL305)
+ Các dự án còn lại đang được Ban quản lý dự án đang tiếp tục hoàn thiện
thủ tục để thực hiện cưỡng chế GPMB trong năm 2021 (có phụ lục chi tiết gửi
kèm theo Báo cáo này)
* Bồi thường, GPMB xong các dự án:
- Khu công nghiệp Lập Thạch I, II: Về thủ tục phê duyệt quy hoạch KCN
và lựa chọn nhà đầu tư hiện nay chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt
nên chưa triển khai.
- Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt: Dự án triển khai tại xã Xuân Hòa, hiện
đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2021 của huyện Lập Thạch
tại Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 7/5/2021; UBND huyện Lập Thạch đã
thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, kế hoạch khảo sát và thông báo thu hồi
đất để thực hiện, tuy nhiên còn vướng mắc: Theo văn bản chấp thuận địa điểm
nghiên cứu lập QHCT tỷ lệ 1/500 thể hiện diện tích 11,159ha; tuy nhiên tại
Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh giao cho Công ty cổ phần đầu tư
ITC Hà Nội thể hiện khoảng 6,0ha; do đó cần thiết phải được điều chỉnh giảm
phạm vi chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập QHCT tỷ lệ 1/500 mới đủ cơ sở để
thu hồi đất thực hiện Dự án. Đến ngày 06/7/2021 đã được UBND tỉnh chấp
thuận điều chỉnh địa điểm tại văn bản số 5379/UBND-CN3, như vậy đến thời
điểm hiện tại đã đủ điều kiện để Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB tiến hành
kiểm kê, kiểm đến và trình phê duyệt. Do vậy, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan
chuyên môn triển khai kiểm kê kiểm đếm từ tháng 7/2021.
2.2. Về giải ngân vốn đầu tư công:
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch giao, UBND huyện đã khẩn
trương phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 cho các đơn vị chủ động thực
hiện tại Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 30/12/2020.
Về kết quả giải ngân: Tính đến hết 09/6/2021 đã giải ngân được 118,956
tỷ đồng, trong đó: nguồn được giao năm 2021: 107,719 tỷ đồng = 34,6% KH,
nguồn vốn kéo dài từ năm 2020 chuyển sang: 11,237 tỷ đồng= 23,9% KH. Vốn
còn lại chưa giải ngân tập trung chủ yếu vào 04 dự án: Nhà văn hóa công nhân
và người lao động huyện Lập Thạch; Đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng
Tĩnh đi Thị trấn Lập Thạch (giai đoạn 1); Đường từ nút giao đường cao tốc Nội
Bài - Lào Cai tại Văn Quán đến Cầu Phú Hậu, huyện Lập Thạch; Trường THCS
Lập Thạch, huyện Lập Thạch... Nguyên nhân chủ yếu do dịch bệnh Covid xảy
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ra, mưa bão thất thường, một số đoạn chưa GPMB xong nên chậm triển khai,
khối lượng chưa đạt để giải ngân, cụ thể:
- Nguồn tỉnh quản lý: nguồn giao năm 2021, đạt 19,26 tỷ đồng
=31,88%KH; nguồn kéo dài từ năm 2020 chuyển sang năm 2021: 5,902 tỷ đồng
= 15,98KH.
- Nguồn huyện quản lý: nguồn giao năm 2021, đạt 88,558 tỷ đồng
=25,28% KH; nguồn kéo dài từ năm 2020 chuyển sang năm 2021: 5,334 tỷ đồng
= 53,04% KH.
- Nguồn xã quản lý: nguồn giao năm 2021, đạt 4,112 tỷ đồng =99,76%KH
2.3. Về công tác thanh tra: Cam kết thanh tra ít nhất 10% các dự án sau
khi đã hoàn thành quyết toán; thanh tra công vụ ít nhất 25% số cơ quan, đơn vị
trực thuộc.
- UBND huyện Lập Thạch đã bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2021 tại
Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 14/5/2021, đã xây dựng Kế hoạch thanh tra
chi tiết để triển khai thực hiện trong quý 3 năm 2021.
- Đã ban hành quyết định thanh tra công tác cấp Giấy phép đăng ký kinh
doanh đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện từ ngày 01/01/2020 đến
31/6/2021.
- Hiện cơ quan chuyên môn đang xây dựng dự thảo các quyết định thanh tra:
+ Thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Phòng LĐTB&XH
huyện và UBND xã Vân Trục.
+ Thanh tra việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 đối với Phòng
GD&ĐT huyện.
2.4. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các tồn tại, vi
phạm về đất đai
UBND huyện đã ban hành các văn bản thực hiện chỉ thị số 32-CT/TU
ngày 12/9/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 26/3/2020 của
UBND tỉnh gồm: Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 18/5/2020 thực hiện chỉ thì
số 32-CT/TU; Thành lập Hôi đồng tư vấn giải quyết các trường hợp không hợp
pháp tại quyết định số 2049/QĐ-CT.UBND; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo
UBND xã, thị trấn thực hiện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xin chủ trương
thực hiện giải quyết tồn tại, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai như văn bản số:
837/UBND-TNMT ngày 13/04/2020; 787/UBND-KTHT ngày 15/05/2020;
1124/UBND-KTHT ngày 10/07/2020; 51/TB-UBND ngày 22/4/2021. Để đẩy
nhanh tiến độ thực hiện giải quyết tồn tại đất đai, UBND huyện đã chủ động đề
xuất với Trung Tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi
trường phối hợp trong công tác đo đạc địa chính, lập hồ sơ công nhận, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi
trường thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện công
tác phòng, ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; Tháng
3

5/2021, UBND huyện đã tổ chức 02 Hội nghị với thành phần phòng Tài nguyên
và Môi Trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND các xã, thị trấn
về giải quyết tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai.
Kết quả, đến nay đã triển khai đo đạc, lập hồ sơ 236 trường hợp tại 05 xã,
thị trấn trên địa bàn gồm: Xuân Lôi, Đồng Ích, Xuân Hoà, Liên Hoà, Vân Trục.
Bước đầu được nhân dân các xã ủng hộ. Trong thời gian tới sẽ triển khai tại các
xã, thị trấn còn lại với quan điểm dễ làm trước, khó và vướng mắc làm sau.
Khó khăn: Trong quá trình rà soát phát hiện có những trường hợp giao đất
không đúng thẩm quyền nhưng không còn lưu trữ phiếu thu, các trường hợp sử
dụng đất không hợp pháp, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất như vi
phạm trong khu vực quy hoạch khu công nghiệp lập thạch I, II; mở rộng, nâng
cấp các tuyến đường giao thông...: ngoài ra, việc đo đạc lập hồ sơ công nhận
quyền sử dụng đất mất nhiều thời gian, trước khi trình UBND huyện phải xét
duyệt tại hội đồng cấp xã. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo
sát sao phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo các đơn vị lập hồ sơ
để giải quyết các trường hợp còn lại.
2.5. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:
* Cam kết không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người.
Các đơn thư gửi đến cấp huyện, cấp xã đều được xử lý, theo dõi đôn đốc
giải quyết kịp thời. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị,
phản ánh được quan tâm chỉ đạo giải quyết thường xuyên. Thanh tra huyện cùng
các cơ quan chuyên môn đã tích cực vào cuộc xác minh, tham mưu giải quyết
các đơn thư thuộc thẩm quyền. Vì vậy hiện nay trên địa bàn không có khiếu nại,
tố cáo đông người xảy ra.
* Giải quyết xong theo thẩm quyền 02 vụ khiếu nại tố cáo:
- Ông Trần Văn Đăng cùng một số công dân (TDP Cộng Hòa, thị trấn
Hoa Sơn) phản ánh việc sản xuất gạch của Công ty cổ phần gạch Á Mỹ gây ô
nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, sản xuất của nhân dân; đề nghị xem
xét bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và đầu tư hạ tầng khu đất tái định cư.
Kết quả giải quyết: UBND huyện Lập Thạch đã ban hành Văn bản số
368/UBND-QLDA ngày 09/3/2021 về việc trả lời đơn của ông Trần Văn Đăng
cùng một số hộ dân tại thị trấn Hoa Sơn. Đồng thời, UBND huyện Lập Thạch đã
chỉ đạo việc đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng khu đất tái định cư và Công ty
Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ đã hỗ trợ san lấp mặt bằng nền khu tái định cư phù
hợp với cos nền đường để đảm bảo cho các hộ nhận đất tái định cư ổn định cuộc
sống. Đến nay, 07 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhận
đất giao tái định cư tại khu đất tái định cư, tuy nhiên hộ ông Trần Văn Đăng
(con ông Trần Văn Hải) chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ giải
phóng mặt bằng. Trong thời gian tới UBND huyện Lập Thạch tiếp tục tuyên
truyền vân động hộ ông Trần Văn Đăng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng
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mặt bằng để xây dựng dự án nhà máy gốm sứ của Công ty Cổ phần Công nghiệp
Á Mỹ.
- Ông Tạ Quốc Trượng, Nguyễn Tiến Hiệp (đại diện cho 4 hộ dân ở xã
Đình Chu) đề nghị xem xét trả lại diện tích đất lúa ở xứ đồng Đồi Dê tại thôn Ái
Quốc, xã Đình Chu thu hồi để triển khai xây dựng nhà máy may thời trang
Hoplun.
Kết quả giải quyết: Hiện nay UBND huyện tiếp tục giao Ban quản lý dự
án huyện vận động thuyết phục 04 hộ nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng
bàn giao đất để triển khai xây dựng nhà máy may thời trang hoplun và giải quyết
nội dung đơn đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân theo đúng quy
định của pháp luật.
3. Nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021
- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các
công trình trên địa bàn, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm; tập trung đẩy
nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đã cam kết.
- Tập trung thực hiện công tác GPMB các công trình trên địa bàn, đặc biệt
hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án: nhà máy xử lý
rác thải sinh hoạt, Khu công nghiệp Lập Thạch I, II.
- Quyết liệt tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng
các dự án theo chỉ tiêu cam kết (có biểu chi tiết kèm theo).
- Tập trung thực hiện hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch (thanh
tra ít nhất 10% dự án sau khi đã hoàn thành quyết toán; thanh tra công vụ ít nhất
25% số cơ quan, đơn vị trực thuộc).
Trên đây là báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các nội dung
cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2021. UBND huyện trân
trọng báo cáo UBND tỉnh, BTV Huyện ủy Lập Thạch chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các đ/c Ủy viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc khối UBND huyện;
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Tưởng
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH
------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ
6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số:……/BC-UBND ngày /7/2021
của UBND huyện Lập Thạch)
STT

Tên dự án

Tiến độ thực hiện

1.

Khu đất dịch vụ tại khu Đồng Cửa, xã Bàn Giản
huyện Lập Thạch

Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất
xong trong tháng 7

2.

Đường hạ tầng ngoài hàng rào KCN Lập Thạch II
từ ĐT.306 đi ĐT.305

Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất
xong trong tháng 8

3.

Khu đất dịch vụ, đất đấu giá quyền sử dụng đất tại
khu vực đồng Giếng Vườn, xã Liên Hòa, huyện
Lập Thạch

Dự kiến tháng 7 thực hiện kiểm
đếm bắt buộc , tháng 9 thực hiện
cưỡng chế thu hồi đất

4.

Đấu giá QSDĐ tại khu đồng Cầu Châm, thôn Lai
Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch.

Dự kiến quý IV thực hiện cưỡng
chế thu hồi đất

5.

Cụm công nghiệp Đình Chu

Dự kiến quý IV thực hiện cưỡng
chế thu hồi đất

6.

Đấu giá QSDĐ xứ đồng Phang xã Đồng Ích, huyện
Lập Thạch.

Dự kiến quý IV thực hiện cưỡng
chế thu hồi đất

7.

Đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi thị
trấn Lập Thạch (giai đoạn 1)

Đã gửi hồ sơ tới Ban tuyên giáo
và Mặt trận tổ quốc huyện để
thực hiện tuyên truyền, vận động

8.

Đường nội thị thị trấn Lập Thạch - Khu trung tâm
văn hóa thể thao

Dự kiến quý IV thực hiện cưỡng
chế thu hồi đất

9.

Cải tạo nâng cấp tuyến ĐT 305 và 305C đoạn từ
nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Văn Quán
đến trung tâm Thị Trấn Lập Thạch

Đã gửi hồ sơ tới Ban tuyên giáo
và Mặt trận tổ quốc huyện để
thực hiện tuyên truyền, vận động
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