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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp UBND huyện thường kỳ tháng 7 năm 2018 
 

 

 

Ngày 23/7/2018, UBND huyện tổ chức họp UBND huyện thường kỳ 
tháng 7 năm 2018 để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2018. 

Tham dự họp có: Đồng chí Phạm Thị Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các Ban HĐND huyện; các đồng chí Lãnh đạo 
UBND, thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Chi cục 
thuế, Chi cục thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thi hành án dân sự, Đội Quản 
lý thị trường số 4, Hạt Kiểm lâm, Điện lực Chi Lăng, Trung tâm dịch vụ Nông 
nghiệp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm y tế, Phòng Giao dịch 
Ngân hàng chính sách xã hội huyện, BHXH huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
thuộc UBND huyện. 

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm 
vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; 
Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và ý kiến của các thành phần tham dự 
cuộc họp. Sau khi xem xét, thảo luận, thống nhất, đồng chí Đinh Hữu Học, Chủ 
tịch UBND huyện kết luận như sau: 

I. ĐỐI VỚI CÁC DỰ THẢO BÁO CÁO TRÌNH TẠI CUỘC HỌP 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 
8 năm 2018 (Văn phòng HĐND và UBND huyện trình) 

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp tiếp thu các ý 
kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo theo hướng tập trung đánh giá tình hình kinh 
tế - xã hội tháng 7, có lũy kế từ đầu năm và chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 
năm 2018 gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được Tỉnh ủy, 
Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Hoàn thành trước 27/7/2018. 

2. Đối với dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch 
đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phòng Tài chính - Kế hoạch trình) 

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị tiếp tục thảo luận, thống nhất dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 và kế 
hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, cần rà soát chính xác các công trình, 
dự án cần đầu tư xây dựng trong năm tới, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từng hạng 
mục công trình. Hoàn thành trước 27/7/2018 để trình kỳ họp Ban Thường vụ 
Huyện ủy. 
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II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 8/2018 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu theo kế 
hoạch, đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo trồng các loại cây vụ mùa; tăng cường 
công tác chăm sóc và bảo vệ cây con lâm nghiệp sau khi trồng, tổ chức nghiệm thu 
trồng rừng tại các xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác khoán khoanh nuôi bảo vệ 
rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh gây hại; kiểm tra, quản lý 
các công trình kênh mương thủy lợi, kênh mương nội đồng và chủ động tưới nước 
cho sản xuất vụ mùa. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, tăng 
cường phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức 
các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra công tác 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các xã, thị trấn. 

Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Ngày hội Na 
Chi Lăng năm 2018 vào ngày 18/8/2018 và 19/8/2018 tại Trung tâm Giới thiệu 
nông sản huyện Chi Lăng và tham gia Hội chợ sản phẩm nông nghiệp an toàn, 
được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và Tuần lễ quảng bá sản phẩm Na Chi Lăng và đặc 
sản Lạng Sơn năm 2018 tại Hà Nội.  

 Tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới, nhất là chỉ đạo xã Mai Sao khẩn trương hoàn thành 7 tiêu chí chưa 
đạt. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm, tích cực 
chung tay cùng Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo xã Gia Lộc và 
xã Y Tịch tiến hành rà soát cụ thể từng tiêu chí nông thôn mới để lựa chọn đăng 
ký xã thực hiện xây dựng về đích nông thôn mới năm 2019. 

2. Đối với việc triển khai thực hiện Dự án Chợ nông sản thị trấn Chi Lăng 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban 
Quản lý dự án ĐTXD huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá 
nhân có đất trong khu vực thực hiện dự án tiếp tục phối hợp, giúp đỡ chính 
quyền, bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai giai đoạn tiếp theo. Đối 
với diện tích mặt bằng đã có, các cơ quan, đơn vị phối hợp, khẩn trương thực 
hiện theo kế hoạch. 

  3. Đối với kiến nghị của Nhân dân thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi 
Lăng, liên quan đến triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 
cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn, đoạn Km45+100 -Km108+500 kết hợp tăng 
cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh 
Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT 

- Tiếp tục tuyên truyền, kiên trì vận động, thuyết phục, giải thích cho Nhân 
dân về các lý do không mở cống chui theo đề nghị của Nhân dân. 

- Yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện trước các hạng mục đảm bảo nhu cầu 
dân sinh của nhân dân (đường gom dân sinh; đổ bê tông tại vị trí hạ lưu cống 
thoát nước; xây dựng 01 cống tưới tiêu nước…). Quá trình thi công, trường hợp 
Nhân dân tiếp tục cản trở, không cho thi công sẽ xử lý nghiêm các đối tượng 
cầm đầu kích động gây rối, đồng thời có các biện pháp bảo vệ thi công theo quy 
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định của pháp luật. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu xây dựng Đề án phát triển du lịch 
sinh thái, tâm linh gắn với tham quan các điểm di tích trên địa bàn huyện Chi 
Lăng. Phối hợp chuẩn bị các điều kiện triển khai xây dựng hạng mục Đền thờ 
Chính thị trấn Chi Lăng và Đền thờ Quan Trấn Ải. 

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 
tích cực, chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; thực hiện nghiêm túc chế 
độ thông tin, báo cáo đảm bảo chất lượng. Chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 
tra xã Mai Sao trong việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
thuộc cơ quan, đơn vị mình phụ trách. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 - Trong tham mưu các cuộc họp UBND huyện thường kỳ tiếp theo cần lưu 
ý về thành phần dự họp, mời thêm Chủ tịch thị trấn Đồng Mỏ và thị trấn Chi 
Lăng. Ngoài ra, đối với các cuộc họp chuyên đề cần mời các thành phần liên quan 
tham dự cuộc họp. 

 - Tăng cường công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 
trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
  

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 
 

 
 
Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy (B/c); 
- TT HĐND huyện (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;  
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 
- Lưu: VT, VP. 

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

 
 
 
 
 
 

Hoàng Văn Tầm  
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