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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về việc đánh giá tình hình 

kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, 

nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020 

 

Ngày 25/5/2020, đồng chí Bế Đặng Chuyên, Chủ tịch UBND huyện chủ trì 

phiên họp thường kỳ tháng 5, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng 

đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020. Tham dự 

Hội nghị có: Đồng chí Đàm Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí 

Đàm Thế Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Sầm Thị Hồng Thuấn, Phó 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Chu Phương Thanh, 

Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; các thành viên UBND huyện; Lãnh đạo các 

cơ quan, đơn vị. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện trình bày Báo cáo đánh giá 

tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tháng 5, 5 tháng đầu 

năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020; ý kiến phát biểu 

thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Bế Đặng Chuyên, Chủ tịch UBND 

huyện kết luận như sau: 

I. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5, 5 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2020 

UBND huyện thống nhất với Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng 

tâm tháng 6 năm 2020. Trong 5 tháng đầu năm tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện gặp rất nhiều khó khăn do tác động bởi dịch bệnh Covid-19 trên thế giới 

cũng như trong nước, đồng thời chịu tác động của yếu tố bất lợi về thời tiết, dịch 

bệnh trong trồng trọt và chăn nuôi đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống 

nhân dân, tiến độ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 

bị hạn chế, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, 

UBND huyện; sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cơ quan, đơn vị, các xã, 

thị trấn và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, anh ninh, trật tự an toàn xã hội 5 tháng đầu năm trên địa bàn cơ bản ổn 

định, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả khá. Việc chỉ đạo sản xuất và tổ chức 

sản xuất cơ bản đáp ứng được khung lịch thời vụ; tổng giá trị sản xuất Công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được 10.482,942/16.500,0 triệu đồng, đạt 63,53% so 

với dự toán giao; tổng thu ngân sách trên địa bàn được 17.051 triệu đồng, đạt 

55,44% so với dự toán UBND Tỉnh giao, đạt 52,76% so với dự toán HĐND huyện 

giao (trong đó thu cân đối được 9.555 triệu đồng, đạt 42,71%); công tác quản lý 

đất đai, tài nguyên khoáng sản, giải phóng mặt bằng được quan tâm thực hiện; các 

mặt công tác văn hóa - xã hội tiếp được triển khai thực hiện tốt; thường xuyên thực 
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hiện công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, triển 

khai thực hiện kịp thời các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các 

đơn vị trường tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 

học theo sự điều chỉnh biên chế thời gian năm học 2019-2020 của UBND tỉnh do 

nghỉ phòng chống dịch bệnh covid-19; công tác giải quyết việc làm được quan tâm; 

thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, chính sách đối với 

người có công; thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, công tác 

bảo vệ và chăm sóc trẻ em; các hoạt động văn hóa tập trung tuyên truyền kỷ niệm 

90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 - 01/ 

04/2020); tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt 

Nam 19/4, 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2020), Ngày Quốc tế lao động 01- 5, xây dựng nông thôn mới, phòng chống 

tham nhũng, phòng chống dịch covid -19, việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã trên địa bàn huyện. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo; việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; việc nâng cao 

trách nhiệm tham mưu, điều hành của người đứng đầu các phòng ban được quan tâm 

... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có các vụ 

việc nổi cộm xảy ra trên địa bàn. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số tồn tại như: công tác xây dựng cơ bản, 

công tác giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn chậm tiến độ; giải 

ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 

huyện vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn định như: tình hình ANTT tại các khu cách ly 

trên địa bàn huyện, tình hình hoạt động của các đối tượng theo tổ chức bất hợp 

pháp Dương Văn Mình tại Văn Thụ, Nam Tuấn... 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

THÁNG 6 NĂM 2020 

Tại báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 

5 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020, UBND huyện đã nêu 

đầy đủ 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong tháng 6 

năm 2020. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực 

hiện; lưu ý thêm một số nội dung sau: 

1. Về phát triển kinh tế 

a) Về sản xuất nông, lâm nghiệp:  

- Về trồng trọt: Tập trung chỉ đạo sản xuất theo kế hoạch, chuẩn bị triển khai 

sản xuất vụ mùa và hè thu; quan tâm công tác trồng rừng đảm bảo đạt chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra; chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới; Thực hiện tốt công 

tác phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục gieo 

trồng và chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa và vụ hè thu; giao Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn các xã 
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hoàn thiện hồ sơ Hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình mục tiêu quốc gia 

đúng thời gian quy định để trình Tỉnh phê duyệt. 

- Về chăn nuôi: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho 

gia súc, gia cầm, vật nuôi, nhất là dịch Tả lợn Châu Phi; tổ chức tiêm phòng theo 

kế hoạch; triển khai mô hình chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, tái đàn lợn một 

cách thận trọng.  

- Về lâm nghiệp: Chăm sóc, khoanh nuôi, quản lý, bảo vệ rừng và phòng 

chống cháy rừng. Tổ chức kiểm tra, xem xét công tác trồng rừng, bám sát tình hình 

thời tiết, tranh thủ thời tiết thuận lợi chỉ đạo, đôn đốc các hộ dân trồng rừng theo kế 

hoạch. 

- Về xây dựng Nông thôn mới (NTM): Tiếp tục thực hiện xây dựng NTM 

theo kế hoạch; phấn đấu hoàn thành việc đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở tại tất 

cả các xã. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện điều chỉnh quy hoạch xã Đức 

Long để tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng NTM kịp tiến độ; Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND huyện kế hoạch chi tiết thực 

hiện các tiêu chí còn lại trong nội dung xây dựng NTM tại xã Đức Long. 

b) Về Kinh tế và Hạ tầng: 

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 

hiện các công trình theo kế hoạch. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện rà soát tiến độ thực hiện 

các công trình dự án, đôn đốc giải ngân đúng tiến độ đã cam kết; theo dõi, đôn đốc 

các xã bàn giao lại danh mục công trình thuộc đơn vị đã sáp nhập theo Nghị quyết 

số 864/NQ-UBTVQH14, ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vê 

việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng. Tiếp 

tục thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng đô thị, cấp 

phép xây dựng nhất là các khu vực mới sáp nhập. 

c) Về Tài nguyên và Môi trường, Giải phóng mặt bằng:  

- Về Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản và 

môi trường; yêu cầu các xã, thị trấn kịp thời nắm thông tin và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và 

giải phòng mặt bằng tham mưu cho UBND huyện vận động các hộ gia đình sớm 

bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhất là giải phóng mặt bằng công trình 

Đường tỉnh 216 (02 cầu – đường 02 đầu cầu) Bình Long- Đồng Mây – qua thị trấn 

Nước Hai; tham mưu văn bản giao cho xã Lê Chung thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng Trang trại Khoa học và công nghệ trên địa bàn xã và bàn giao cho đơn vị 

thi công; tham mưu về việc quy hoạch mặt bằng, sắp xếp lại một số khu dân cư 

trên địa bàn huyện, nhất là khu Gốm sứ Cầu Khanh. 
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d) Về thu - chi ngân sách:  

Tiếp tục chỉ đạo công tác thu ngân sách, rà soát khai thác tốt các nguồn thu, 

nhất là các nguồn thu cân đối; thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng 

được yêu cầu, nhiệm vụ chi theo dự toán được giao. Giao phòng Tài chính – Kế 

hoạch tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 

thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai theo quy định. 

2. Về văn hóa – xã hội 

a) Về Giáo dục và Đào tạo:  

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện tốt 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đôn đốc, chỉ đạo các trường học 

duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì sỹ số học sinh; xây dựng 

chương trình, lịch học hợp lý đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 

theo kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh; tham mưu cho UBND huyện văn bản về 

việc tạm giao trụ sở UBND xã Công Trừng cũ cho trường PTDTBT THCS Công 

Trừng sử dụng; tổng hợp thiệt hại của các trường học do thiên tai gây ra, gửi về 

UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng kế 

hoạch tu sửa. 

b) Về Y tế:  

Tiếp tục chủ động thực hiện công tác theo dõi, giám sát phòng, chống dịch, 

đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc 

sức khỏe nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 

c) Về Lao động- Thương binh và xã hội: 

tiếp tục thực hiện tốt công tác lao động, việc làm và công tác an sinh xã hội; rà 

soát, tổng hợp các đối tượng được hưởng hỗ trợ của nhà nước do dịch COVID-19 để 

chi trả kinh phí hỗ trợ; xây dựng kế hoạch hỗ trợ trẻ em nhân dịp tháng cao điểm 

hành động vì trẻ em. 

d) Về Văn hóa – Thông tin: 

Duy trì công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng; tuyên 

truyền kỷ niệm 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

(05/6/1911-05/6/2020); ngày gia đình Việt Nam(28/6); ngày quốc tế thiếu nhi (01/6); 

tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

3. Về một số công tác khác 

a) Về công tác cải cách hành chính: theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn 

hóa công vụ. 

b) Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Duy trì thực hiện 

tốt công tác tiếp công dân, xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Triển khai 
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công tác thanh tra theo kế hoạch; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

c) Quốc phòng, an ninh: 

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao 

thông trên địa bàn; tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình an ninh nông thôn, an ninh 

dân tộc tôn giáo nhất là hoạt động của các đối tượng theo tổ chức bất hợp pháp 

Dương Văn Mình tại Văn Thụ, Nam Tuấn. 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì tốt 

chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thành lập đoàn tham dự Lễ Tuyên thệ chiến sỹ mới 

tại Quân khu I. 

Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ tài liệu và cơ sở vật chất để tổ chức kỳ 

họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Trên đây là một số nội dung kết luận của đồng chí Bế Đặng Chuyên, Chủ 

tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5, triển khai phương hướng, 

nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020, Văn phòng HĐND & UBND huyện thông 

báo để Thủ trưởng các phòng chuyên môn, các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn biết, tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- LĐ. UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hồng Vân 
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