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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
tại phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2020
Ngày 20 tháng 7 năm 2020, đồng chí Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch
UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm
vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm năm 2020;
triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự có các Phó Chủ tịch
và thành viên UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân
dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng
8/2020 và thời gian tới; ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện kết luận:
1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện có nhiều khó
khăn; biến đổi khí hậu, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động sâu
sắc, toàn diện đến mọi mặt kinh tế - đời sống xã hội. Tuy nhiên, các phòng,
ngành, đơn vị, địa phương đã tập trung cao, thực hiện tốt các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; các chỉ tiêu thuộc
lĩnh vực nông nghiệp đạt một số kết quả nổi bật: sản lượng lương thực, sản
lượng thịt, cam, chè, gỗ... tăng so với năm 2019; thu ngân sách đạt kết quả khá;
các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt chất lượng tốt; công tác GPMB được triển khai
tích cực, có hiệu quả.
Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Sản xuất Hè Thu không đạt
kế hoạch đề ra; còn để xẩy ra cháy rừng; phong trào GTNT, xây dựng khu dân
cư mẫu, vườn mẫu chưa tập trung cao, bị chững lại; giải ngân nguồn vốn nông
thôn mới chậm; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường đạt kết quả thấp;
an ninh, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
2. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 và thời gian tới
Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh năm 2020, các phòng, ngành, địa phương rà soát lại toàn diện
các chỉ tiêu được HĐND, UBND huyện giao, xác định các chỉ tiêu có khả năng
hoàn thành mức cao hơn để tập trung chỉ đạo; đồng thời triển khai một số nhiệm
vụ trọng tâm, cụ thể:
2.1. Lĩnh vực Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
- Chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây trồng vụ Hè Thu, phấn đấu
đạt kết quả cao nhất. Chuẩn bị tốt Đề án sản xuất vụ Đông 2020.
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- Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và vệ sinh an toàn
thú y, phòng chống dịch bệnh.
- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng;
đặc biệt ngăn chặn tình trạng sẻ phát, cải tạo rừng tự nhiên. Triển khai các
phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn một cách cụ thể, sâu sát; thu
Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020.
- Tập trung quyết liệt thực hiện xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo 18 xã
đã đạt chuẩn rà soát các tiêu chí để củng cố, giữ vững và nâng mức đạt chuẩn.
Hướng dẫn, chỉ đạo 8 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới
nâng cao năm 2020 dồn sức hoàn thành các nội dung tiêu chí đảm bảo tính
bền vững.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 02 phong trào giao thông nông thôn, xây dựng
khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, theo từng nội dung cụ thể:
+ Phấn đấu đến 31/8/2020 hoàn thành 80% chỉ tiêu cứng hóa giao thông
cả năm; đến 30/11/2020, hoàn thành chỉ tiêu được giao.
+ Mở rộng nền đường đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, đến
30/10/2020 mỗi xã, thị trấn phấn đấu hoàn thành ít nhất 05km.
+ Đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn
mẫu một cách thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến 30/10/2020, mỗi xã hoàn thành
ít nhất 02 khu dân cư mẫu, 20 vườn mẫu đối với các xã đăng ký đạt chuẩn; các
xã còn lại hoàn thành nhất 01 khu dân cư mẫu, 07 vườn mẫu.
- Các phòng, ngành rà soát lại các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện để
tập trung chỉ đạo, phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động triển khai hiệu quả Chương trình
OCOP; những sản phẩm đã được công nhận cần tập trung củng cố, tăng sản
lượng, giá trị sản phẩm (quảng bá, mở rộng thị trường...), xây dựng nhãn hiệu,
truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm mới.
2.2. Lĩnh vực Giao thông - Xây dựng
- Đẩy nhanh hoàn thiện các quy hoạch: Quy hoạch xây dựng Vùng huyện;
quy hoạch chung 4 xã sáp nhập; điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới 5 xã đăng
ký đạt chuẩn 2020. Lập kế hoạch cắm mốc quy hoạch hệ thống đường huyện.
- Tiếp tục quản lý quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, cấp GPXD tại các
thị trấn; tăng cường thiết lập trật tự quản lý, chỉnh trang cảnh quan đô thị; chỉ
đạo xây dựng văn minh đô thị, tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị.
2.3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
- Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để giải quyết dứt điểm tồn đọng
về đất đai, cấp GCNQSD đất lần đầu đối với tổ chức, hộ gia đình, cấp đổi GCN
sau đo đạc (hoàn thành trước 30/9/2020); công nhận đất ở trước 1980 (hoàn
thành trong năm 2020). Tăng cường quản lý đất đai, không để lấn chiếm, xây
dựng trái phép... Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.
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- Quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản trái phép. Đẩy mạnh thực
hiện Đề án thu gom, phân loại, xử lý rác tại nguồn; các địa phương củng cố lại
HTX môi trường, tổ chức hoạt động thu gom. Tập trung cao độ công tác giải
phóng mặt bằng các dự án: Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 8A, Khu dân cư đô thị
Bắc Phố Châu 1, các dự án đấu giá đất..., đảm bảo bàn giao đúng tiến độ, tạo
được sự đồng thuận cao.
2.4. Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
- Tập trung quyết liệt các biện pháp thu ngân sách. Rà soát các chỉ tiêu
thuế, phí; quản lý chặt chẽ các đối tượng nộp thuế, chú ý các đối tượng hộ kinh
doanh, phương tiện vận tải. Soát xét, xử lý vướng mắc hồ sơ đấu giá đất.
- Tập trung thực hiện giải ngân nguồn vốn nông thôn mới, các nguồn vốn
sự nghiệp.
- Rà soát lại các trụ sở cơ quan, đơn vị không còn sử dụng, đề xuất hướng
xử lý.
2.5. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào lập thành tích chào
mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tổ chức tốt Hội diễn
Dân ca Ví Giặm Nghệ - Tĩnh toàn huyện; cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo)
huyện Hương Sơn.
- Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung chỉ đạo
nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH, BHTN.
- Chỉ đạo rà soát, bổ sung cơ sở vật chất và chuẩn bị các điều kiện cho
năm học mới. Tổ chức sắp xếp trường học đúng theo lộ trình, đảm bảo dân chủ,
tạo sự đồng thuận. Tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, nghiêm
túc, đúng quy chế.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chính sách đối với người có công, đối
tượng chính sách xã hội; rà soát, hướng dẫn các nhóm đối tượng đề nghị hỗ trợ
theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát nhu cầu để triển khai công tác đào tạo
nghề cho lao động nông thôn.
2.6. Lĩnh vực Cải cách hành chính, tư pháp
- Thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính. Mở
rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 100% các đơn vị thực hiện áp dụng
hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
- Siết chặt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, xử lý nghiêm các
trường hợp sai phạm, đặc biệt các lĩnh vực đất đai, đầu tư, chính sách xã hội...
- Triển khai xây dựng Đề án công tác hòa giải cơ sở.
2.7. Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng
- Tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh quốc gia, an
ninh biên giới - trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Chú trọng
công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân.
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- Tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng để tập trung xử lý dứt điểm.
Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ
tháng 7 năm 2020. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban UBND huyện, Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển
khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban UBND huyện;
- Các đơn vị trực thuộc;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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