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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc làm việc ngày 15/11/2018 với UBND xã Bắc Thủy 

   

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, ngày 15/11/2018, đồng chí Vi 
Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì kiểm tra kết quả giải phóng mặt 
bằng đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng); công tác 
xây dựng nông thôn mới; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 
phòng năm 2018 tại xã Bắc Thủy.  

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây 
dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng đường Cao tốc Bắc Giang 
- Lạng Sơn xã Bắc Thủy. Sau khi nghe Báo cáo của UBND xã Bắc Thủy về đánh 
giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2019 và các ý kiến đóng góp của các thành phần tham gia, 
đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung 

UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp ủy, chính quyền xã Bắc Thủy trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên 
địa bàn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế 
- xã hội của huyện. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội,  thể thao, y tế, giáo dục được ổn định; 
Tình hình quốc phòng được đảm bảo, an ninh trật tự của toàn xã luôn được giữ vững. 
Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng; kịp thời báo cáo 
UBND huyện về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.  

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số mặt hạn chế cần khắc phục và 
quyết tâm thực hiện trong thời gian tới: Việc thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất chưa 
cao: Tổng diện tích gieo trồng cả năm mới đạt 90,05%, tổng đàn trâu đạt 61,1%, 
tổng đàn bò đạt 42,85%, tổng đàn dê đạt 52,1%, tổng đàn lợn đạt 59,7% so với kế 
hoạch. Công tác tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng còn nhiều hạn chế tỷ lệ đạt 
thấp. Đa số các chỉ tiêu trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đều chưa đạt. 
Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn văn hóa thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đặc biệt là chỉ 
tiêu 17.5,17.6 trong tiêu chí số 17 về môi trường còn thấp. 

2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Công tác địa chính, giao thông thủy lợi và đầu tư xây dựng: Tiếp tục tuyên 
truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện bê tông hóa đoạn 
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đường liên xã tại thôn Khâm Phường theo đề án giao thông nông thôn của tỉnh 
Lạng Sơn, thời gian xong trước ngày 31/12/2018.  

- Công tác xây dựng nông thôn mới: Tăng cường công tác tuyên truyền vận 
động việc thực hiện hiến đất xây dựng công trình công cộng, nâng cao ý thức giữ 
vệ sinh môi trường: tập trung tuyên truyền người dân xây hố xử lý rác thải, di dời 
chuồng trại, xây dựng chỉnh trang nhà, cổng, sân vườn;  

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Trong giáo dục tập trung duy trì nâng cao chất 
lượng các tiêu chí đã đạt được trong phổ cập giáo dục; duy trì thực hiện tốt các 
chương trình mục tiêu quốc gia về y tế trên địa bàn; thực hiện tốt các chế độ chính 
sách đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Công tác giải phóng mặt bằng: Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng 
Sơn đi qua địa bàn xã gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. UBND 
xã cần tăng cương công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các 
quy định, chính sách trong công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Lắng nghe 
những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc với 
các cơ quan chuyên môn của huyện để cùng phối hợp tháo gỡ.  

- Chuẩn bị tốt công tác đánh giá cán bộ, công tác phân tích chất lượng tổ 
chức cơ sở Đảng và Đảng viên, thực hiện tổng kết năm 2018 và kỳ họp HĐND xã 
cuối năm đảm bảo thời gian theo quy định. 

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục phối hợp với UBND xã 
Bắc Thủy giải quyết các vướng mắc tồn tại, khẩn trương tổng hợp tình hình di 
chuyển nhà cửa của các hộ dân bị ảnh hưởng phải di chuyển chỗ ở báo cáo lãnh 
đạo UBND huyện; lập kế hoạch đề nghị Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng 
Sơn tạm ứng kinh phí cho các hộ dân để tạo điều kiện cho các hộ sớm ổn định chỗ 
ở. Khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, niêm yết, kết thúc công khai các 
phương án, trình thẩm định và thông qua phương án sẵn sàng khi Chủ đầu tư bố trí 
vốn, phê duyệt phương án, chi trả và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi 
công. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, khẩn 
trương triển khai, thực hiện./. 

 
 

 
 
 
Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy (B/c);  
- TT HĐND huyện (B/c); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Phòng KT&HT, Trung tâm PTQĐ; 
- UBND xã Bắc Thủy; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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