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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện  

(Ngày 29 tháng 8 năm 2022) 
 

 

Tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 

29/8/2022, sau khi thảo luận các nội dung, đồng chí Chủ tịch UBND huyện thống 

nhất kết luận như sau:  

1. Một số kết quả chủ yếu đạt được trong tháng 8/2022  

 - Sau thu hoạch, năng suất lúa, ngô vụ xuân năm 2022 cao hơn so với cùng 

kỳ và cao hơn kế hoạch. Chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân tập trung làm đất và trồng 

cấy các loại cây trồng chính vụ như lúa mùa, ngô hè thu; tổng diện tích gieo trồng 

trong tháng 8 đạt 874ha. Chủ động hướng dẫn, khuyến cáo Nhân dân phun thuốc 

phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

 - Xây dựng và trình kỳ họp chuyên đề HĐND huyện trong tháng 8/2022 các 

nội dung: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025 huyện Văn Lãng; Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

huyện Văn Lãng, giai đoạn 2021-2025; Phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2022. 

- Thu NSNN tiếp tục triển khai đảm bảo kế hoạch; tính đến ngày 29/8, tổng 

thu NSNN đạt 71.298 triệu đồng, đạt 88,0% dự toán tỉnh giao và 76,3% dự toán 

huyện giao. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn quyết liệt triển khai các biện pháp thu 

thuế đối với các sắc thuế đạt thấp. 

- Tình hình sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp 

tục đạt khá. Công tác quản lý trật tự đô thị, làm đường giao thông nông thôn đạt 

được một số kết quả tích cực. Kết quả giải ngân vốn kế hoạch đầu tư XDCB năm 

2022 thuộc ngân sách huyện quản lý là: 30.354 triệu đồng, đạt 88,51% kế hoạch 

vốn tỉnh giao và bằng 73,68% kế hoạch vốn huyện giao. 

 - Chỉ đạo quản lý tốt học sinh nghỉ hè tại địa phương; chuẩn bị tốt các điều 

kiện cho năm học mới 2022-2023; tổ chức đón bằng công nhận Trường Mầm non 

xã Tân Mỹ đạt chuẩn quốc gia; bàn giao cơ sở vật chất đối với điểm trường Nà 

Tồng, Trường TH&THCS xã Trùng Khánh đưa vào sử dụng theo kế hoạch. Chỉ 

đạo, hướng dẫn cơ sở ra mắt và thành lập các CLB văn hóa, thể thao sôi nổi; công 

tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và công tác phòng chống dịch Covid-19 được 

chú trọng. 

 - Trong tháng 8, công tác GPMB cơ bản triển khai đúng kế hoạch. Công tác 

giải quyết đơn thư về lĩnh vực đất đai có sự chuyển biến. 
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 - Công tác cán bộ tiếp tục được quan tâm; tổ chức tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp năm 2022 đảm bảo đúng quy định. 

 - Công tác quốc phòng, an ninh ổn định; lực lượng chức năng triển khai tốt 

các biện pháp đảm bảo ANTT; trong tháng không xảy ra phạm pháp hình sự. 

 2. Khó khăn, hạn chế 

 - Một số loại sâu bệnh trên cây trồng và dịch bệnh trên đàn vật nuôi có chiều 

hướng diễn biến phức tạp, như một số sinh vật gây hại với mật độ, tỷ lệ cao đến 

ngưỡng gây hại kinh tế cần phải phòng trừ như ốc bươu vàng gây hại trên cây lúa, 

rệp sáp gây hại trên cây hồng; dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại một số xã, số lợn tiêu 

hủy 84 con/3.543kg của 23 hộ (Trong thời gian tới do thời tiết thay đổi thất 

thường, nắng nóng kéo dài, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có khả năng tăng cao).  

 - Chương trình xây dựng nông thôn mới cơ bản đảm bảo kế hoạch; nhưng 

một số nội dung còn chậm, cần chủ động triển khai để đảm bảo theo lộ trình. 

 - Một số sắc thuế thu chưa đạt kế hoạch, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ, kế 

hoạch thu ngân sách của huyện và tính cân đối các nguồn thu trong thu ngân sách 

của huyện. 

 - Công tác tiêm phòng Covid-19 đối với trẻ từ 12-17 tuổi, trẻ từ 5 đến dưới 

12 tuổi, tiến độ triển khai còn chậm, kết quả đạt còn thấp. 

 - Về TNGT, trong tháng 8/2022 xảy ra 01 vụ làm chết 01 người (lũy kế từ 

đầu năm xảy ra 05 vụ làm chết 05 người). 

 3. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9/2022 

 Trong tháng 9, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai một số 

nội dung cụ thể sau đây: 

- Phòng Nông nghiệp&PTNT; Trung tâm DVNN: Tuyên truyền, hướng 

dẫn Nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa. Tăng cường giám sát dịch 

bệnh, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng ở gia súc, bệnh 

Dại chó, Viêm da nổi cục trâu, bò và bệnh cúm gia cầm; cần chủ động sâu sát cơ 

sở, nắm tình hình sản xuất của người dân; nghiên cứu hỗ trợ tìm đầu ra cho sản 

phẩm nông nghiệp của người dân. Khẩn trương rà soát tổng thể tiến độ xây dựng 

nông thôn mới xã Trùng Khánh và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại các thôn 

đăng ký thực hiện trong năm 2022 (Nếu thấy cần thiết đề nghị tham mưu UBND 

huyện tổ chức họp chuyên đề). Phối hợp với các lực lượng chức năng trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng, khai thác rừng, PCCCR. 

 - Phòng TC-KH: Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022; thảo luận dự toán ngân sách năm 2023 với 

tỉnh; triển khai phần mềm quyết toán đến các đơn vị dự toán trên địa bàn huyện.  

 - Chi cục Thuế: Tham mưu UBND huyện triển khai các giải pháp tăng thu 

đối với các nguồn thu có tiềm năng, các khoản còn thất thu, phát sinh và thu hồi nợ. 

 - Phòng Kinh tế và HT: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao 

thông. Hoàn thành tiêu chí 1 về quy hoạch tại xã Trùng Khánh: Thẩm định, trình 

phê duyệt đồ án quy hoạch chung xã Trùng Khánh giai đoạn 2021-2030. Phối hợp 
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với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục thành lập Cụm công nghiệp huyện Văn 

Lãng. 

 - Phòng Tài nguyên và MT: Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

kỳ 2021 - 2030; đăng ký đất đai lần đầu cho các thửa đất chưa được đăng ký. Khẩn 

trương xử lý dứt điểm đối với 35 hộ dân tại Khu 8, thị trấn Na Sầm và thôn Tà 

Coóc, xã Bắc Việt; 16 hộ dân thuộc thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh. Tổ chức tập 

huấn cho các xã, thị trấn công tác giải quyết đơn thư, kê khai đăng ký cấp GCN 

QSDĐ, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường và công tác tuyên 

truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn thực hiện Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020. Phối hợp với UBND xã Trùng Khánh hoàn thiện minh 

chứng tiêu chí môi trường để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới 

năm 2022. 

 Cần nghiêm túc, trách nhiệm trong công tác phối hợp với Văn phòng HĐND 

và UBND huyện để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch UBND huyện giao. 

- Trung tâm PTQĐ:  

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định trình UBND huyện Ban hành 

quyết định phê duyệt khối lượng đối với: a) 15 hộ gia đình thuộc địa phận xã Hồng 

Thái với tổng diện tích là 18.519,9 m2, thuộc Dự án thủy điện Bản Nhùng (Kỳ 

Cùng 6); b) xã Thanh Long, Thuỵ Hùng thuộc Dự án đường tuần tra biên giới tỉnh 

Lạng Sơn/Quân khu 1 (giai đoạn 2021 -2025). 

+ Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát điều chỉnh quyết 

định phê duyệt các trường hợp đất rừng tự nhiên thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan xã Tân Mỹ. 

+ Chủ trì, phối hợp để tham mưu cho UBND huyện tổ chức cưỡng chế thu 

hồi đất đối với 01 hộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Ao cạn khu 3 

(khu 5 cũ). 

 - Phòng Giáo dục và ĐT: Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học 

mới 2022-2023; tập trung triển khai nhiệm vụ năm học mới đảm bảo hiệu quả, chất 

lượng. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Tết Trung thu cho học sinh, thiếu nhi. 

 - Phòng Lao động, TB, XH - DT: Triển khai thực hiện vốn Chương trình 

MTQG vùng ĐBDTTS và miền núi và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

đã được phân bổ. Khẩn trương, chủ động phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - GDTX huyện và các cơ sở dạy nghề khác của tỉnh triển khai công tác 

tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh mở các lớp đào tạo nghề trên địa bàn. Thực hiện 

các chế độ chính sách và an sinh xã hội đảm bảo kịp thời. 

 - Phòng Văn hóa và TT: Tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ công 

bố tuyến du lịch trên địa bàn huyện. 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TT: Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ 

niệm các ngày lễ lớn trong tháng 9; tham mưu UBND huyện các nội dung tham gia 

Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022. 
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 - Trung tâm Y tế huyện: Tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng Covid-19 

đối với trẻ từ 12-17 tuổi, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo tiến độ. Kiểm tra thực 

hiện BTCQGYTX đối với xã Tân Tác, thẩm định lập hồ sơ trình UBND huyện 

xem xét. 

 - Phòng Nội vụ: Tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đã 

đăng ký; tham mưu xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp của huyện. 

 - Thanh tra huyện: Chú trọng giải quyết dứt điểm các đơn thư còn tồn 

đọng. Khẩn trương tham mưu giải quyết xong sớm đơn của bà Triệu Minh Đào 

(khu 1, thị trấn Na Sầm); khẩn trương tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của 

Công ty CP Giao hàng tiết kiệm. 

 - Công an huyện: Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo ANTT, phòng 

chống tội phạm; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế đến 

mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Tham mưu UBND huyện chỉ đạo thị trấn Na 

Sầm, xã Bắc Hùng, Bắc Việt, Tân Tác chuẩn bị tốt các nội dung diễn tập theo kế 

hoạch (tổ chức tháng 10/2022). Tổ chức luyện tập Trung đội Dân quân cơ động 

huyện theo kế hoạch; tham gia Hội thao Trung đội dân quân cơ động cấp Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh. 

 - UBND các xã, thị trấn: Tập trung hướng dẫn Nhân dân chăm sóc cây trồng 

vụ mùa; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong Nhân dân và những khó 

khăn vướng mắc tại cơ sở, báo cáo UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và 

UBND huyện) để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. 

 Uỷ ban nhân dân huyện thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

để các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                       
- TT. Huyện ủy;  

- TT. HĐND huyện;    

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các CQCM, ĐVSN thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị: Công an huyện, BCHQS huyện; 

Trung tâm Y tế huyện; Đội QLTT số 7; 

- Chi cục Thuế khu vực III; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.                               

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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