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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tại Phiên họp 

thường kỳ tháng 8, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8; triển khai 

phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020 

 
 

Ngày 25/8/2020, đồng chí Bế Đặng Chuyên, Chủ tịch UBND huyện chủ trì 

phiên họp thường kỳ tháng 8, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8; triển khai 

phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020. Tham dự Hội nghị có: Đồng 

chí Bế Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; 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 8 và phương hướng, nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 9 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 8 NĂM 2020 

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

đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng 

tâm tháng 9 năm 2020. Trong tháng 8 năm 2020 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 tháng 8 trên địa bàn cơ bản ổn 

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

chức sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đáp ứng được khung lịch thời vụ; các biện 

pháp cấp bách phòng chống dịch Tả lợn Châu Phi được triển khai kịp thời; tiếp tục 

triển khai công tác trồng rừng mới vụ hè thu; thực hiện công tác chăm sóc, khoanh 

nuôi, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn (NTM) mới theo kế 

hoạch; triển khai hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị, di dời chuồng trại ra khỏi gầm 

sàn nhà ở; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được 
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17.160/16.500 triệu đồng, đạt 104% so với dự toán HĐND huyện giao, đạt 

122,52% so với dự toán UBND tỉnh giao; tổng thu ngân sách được được 

24.099,777 triệu đồng, đạt 74,57% so với dự toán HĐND huyện giao, đạt 76,95% 

so với dự toán UBND tỉnh giao, đạt 63,6% thu cân đối; công tác quản lý đất đai, tài 

nguyên khoáng sản, giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; các mặt 

công tác văn hóa - xã hội được quan tâm; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2020 đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế; tổ chức thành công Lễ khánh 

thành và bàn giao công trình trường mầm non Ngũ Lão đưa vào sử dụng (công 

trình được tài trợ); công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được 

duy trì; công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, đặc biệt là 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, 

chính sách dân tộc, chính sách đối với người có công theo quy định; thực hiện tốt 

công tác xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, 

công tác phòng chống tệ nạn xã hội; công tác giải quyết việc làm được quan tâm; 

công tác tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ kỷ niệm được đẩy mạnh; 

công tác cải cách hành chính được quan tâm, giải quyết các thủ tục hành chính có 

chuyển biến tích cực, không có hồ sơ quá hạn; tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn 

vị được rà soát, bổ sung, kiện toàn; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, 

tố cáo được duy trì thường xuyên; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

cơ bản được đảm bảo, 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 giải ngân vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản đạt thấp; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình trên 

địa bàn còn vướng mắc, chậm tiến độ; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân còn có vụ việc phức tạp, kéo dài. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn định. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

THÁNG 9 NĂM 2020 

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

8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020, UBND huyện đã nêu 

đầy đủ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong tháng 9 

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: Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương gieo 

trồng các loại cây trồng vụ hè thu; tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây 

trồng; chỉ đạo triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các loại cây trồng 

(lúa japonica, gừng, ớt, bưởi da xanh, khoai tây...); đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, Chương trình Hỗ trợ phát triển sản xuất 

theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững - Chương trình 135, Chương trình  

MTQG xây dựng NTM để thúc đẩy việc giải ngân vốn sự nghiệp. Giao Phòng Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND huyện thành lập tổ công tác và 

xây dựng kế hoạch làm việc với các xã để hoàn tất hồ sơ giải ngân Chương trình Hỗ 

trợ phát triển sản xuất, Chương trình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.  

- Về công tác thủy lợi: Tuyên truyền vận động nhân dân tu sửa, nạo vét kênh 

mương để đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

- Về chăn nuôi: Tiếp tục tập trung thực hiện 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; thực hiện mô hình chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học.  

- Về lâm nghiệp: Tiếp tục triển khai công tác trồng rừng mới vụ hè thu; thực 

hiện tốt công tác chăm sóc, khoanh nuôi, quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống 

cháy rừng.  

- Về phòng, chống thiên tai: Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, chủ động 

các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Giao Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND huyện tiến hành khắc phục 

thiệt hại do mưa bão đối với các trường học đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ năm 

học mới. 

- Về xây dựng Nông thôn mới:  

+ Đối với các xã trong kế hoạch về đích NTM sau năm 2020: Tiếp tục tập 

trung chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng NTM theo kế hoạch;  

+ Đối với xã Đức Long: Giao các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách chủ động 

làm việc với xã Đức Long để đôn đốc, hỗ trợ thực hiện hoàn thành các tiêu chí 

chưa đạt để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 

+ Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu cho 

UBND huyện đôn đốc, chỉ đạo các xã thực hiện hiện hoàn thành việc di dời chuồng 

trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà trong năm 2020. 

b) Về Kinh tế và Hạ tầng: 

- Về xây dựng cơ bản: Các chủ đầu tư tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiếp tục 

đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phấn đấu 

hoàn thành khối lượng cao nhất và đạt tỷ lệ giải ngân đã cam kết với Ủy ban nhân 

dân tỉnh thời điểm 30/9/2020. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch trực tiếp theo dõi 

việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các công trình, dự án trên địa bàn 

huyện, báo cáo Lãnh đạo UBND huyện về kết quả giải ngân vào Thứ Sáu hằng 

tuần; tham mưu cho UBND huyện kế hoạch làm việc với các chủ đầu tư làm rõ 

nguyên nhân và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện giải ngân 

trong thời gian sớm nhất đối với các công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân chưa đạt tỷ 

lệ tối thiểu theo cam kết. 

- Về công tác quy hoạch: Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, trật tự 

đô thị, quản lý hành lang an toàn giao thông; chỉnh trang các tuyến phố trên địa 

bàn thị trấn Nước Hai. 
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c) Về Tài nguyên và Môi trường, giải phóng mặt bằng:  

- Về Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài 

nguyên khoáng sản và môi trường; thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; tổ chức thực hiện phương án 

bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đặc biệt ngăn chặn, xử lý các trường hợp khai 

thác trái phép. 

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Đối với công trình Đường 

tỉnh 216 - hạng mục đường đầu cầu Bình Long phía thị trấn Nước Hai: Giao Phòng 

Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện văn bản trả lời 02 hộ gia 

đình có đất trong mặt bằng thu hồi trong tháng 8/2020; giao Trung tâm Phát triển 

quỹ đất và giải phóng mặt bằng tiếp tục mời 02 hộ gia đình trên nhận tiền và tiến 

hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.  

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp khu dân cư Gốm sứ Cầu Khanh, khu chợ 

cũ Dã Hương, khu Bản Vạn 2, khu Soóc Hoáng - Lỏ Phon. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu cho UBND huyện giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại về đất đai. 

d) Về thu - chi ngân sách:  

- Về thu 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; giao Chi cục Thuế khu vực 

Hòa An - Hà Quảng tham mưu cho UBND huyện kế hoạch, giải pháp thu các loại 

thuế trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các nguồn thu năm 2020 

vào ngân sách Nhà nước. 

- Về chi ngân sách: Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng 

được yêu cầu, nhiệm vụ chi theo dự toán được giao. 

- Tiếp tục hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Dự 

toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2021; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

2. Về văn hóa – xã hội 

a) Giáo dục và Đào tạo:  

Chỉ đạo các đơn vị trường học cho học sinh tựu trường và thực hiện Kế 

hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

b) Về Y tế:  

Chủ động thực hiện công tác theo dõi, giám sát phòng chống dịch bệnh, đặc 

biệt là dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc duy 

trì hoạt động của các khu cách ly, tiếp nhận công dân đi từ Trung Quốc và vùng 

dịch về cách ly để theo dõi, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh theo quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục hồi chức 
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năng; giám sát các Chương trình MTQG về Y tế; tăng cường công tác truyền thông 

giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản và 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; công tác rà soát hộ nghèo 

năm 2020, thực hiện xóa hộ nghèo trong diện người có công. Giao Phòng Lao động- 

Thương binh và xã hội tham mưu cho UBND huyện rà soát, phân loại hộ nghèo, có 

kế hoạch thực hiện công tác xóa nghèo hiệu quả. 

d) Về Văn hóa – Thông tin: 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của 

Đảng, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 

như: tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); 70 năm chiến thắng biên giới; 70 năm 

Ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950-03/10/2020)...; Duy trì công tác kiểm tra, 

quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. 

3. Về một số công tác khác 

- Thực hiện tốt 06 nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính, trong đó 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc giải quyết các thủ tục hành 

chính đảm bảo thời gian, nhất là các thủ tục hành chính về đất đai,.. nhằm cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện; sử 

dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành iOffice, phần mềm một 

cửa điện tử VNPT- IGATE; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của UBND huyện và UBND các 

xã, thị trấn, ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời gian, hạn chế tối đa 

việc giải quyết thủ tục quá hạn; nâng cao tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách 

nhiệm của người đứng đầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu cho 

UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc. 

- Thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch; duy trì thực hiện tốt công tác 

tiếp công dân, xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung giải 

quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài. 

- Về Quốc phòng: Thực hiện tốt các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, công 

tác quốc phòng, quân sự địa phương; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho tổ chức 

diễn tập phòng thủ cấp xã theo kế hoạch. 

- Về 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. 

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 8, triển khai phương hướng, 

nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020, Văn phòng HĐND & UBND huyện thông 
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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 VP. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hồng Vân 
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