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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch TT UBND huyện Hoàng Tuấn Tam
tại hội nghị làm việc với xã Lũng Hòa, các cơ quan, đơn vị liên quan
nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội

Chiều ngày 01/3/2021, tại Trụ sở UBND xã Lũng Hòa, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND huyện Hoàng Tuấn Tam chủ trì hội nghị làm việc với xã
Lũng Hòa, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Xử lý vi
phạm Luật đất đai; giải quyết tồn tại đất dịch vụ; đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải
ngân vốn đầu tư công; phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Dự hội nghị có lãnh
đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên & Môi trường, Ban QLDA ĐTXDCT, Tư
pháp, Thanh tra, Tài chính & Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Văn phòng
HĐND&UBND huyện, Trung tâm VH-TT-TT; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND,
cán bộ, công chức có liên quan của xã Lũng Hòa.
Sau khi nghe UBND xã Lũng Hòa báo cáo các nội dung liên quan, trên cơ
sở ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Hoàng Tuấn Tam - Ủy
viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện kết luận, giao nhiệm vụ:
1. Về xử lý vi phạm Luật Đất đai:
- Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Lũng Hòa kiểm tra, rà soát kiện toàn BCĐ
xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn xã; tổ chức các hội nghị họp ra Nghị
quyết, phân công nhiệm vụ rõ đối với từng đồng chí thành viên (Ban Thường vụ,
Đảng ủy viên phụ trách từng thôn, khu vực) để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.
- UBND xã Lũng Hòa khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, phấn đấu
trong năm 2021 kiềm chế các trường hợp vi phạm Luật đất đai mới phát sinh (nếu
có phải xử lý dứt điểm); trước 30/4/2021, xử lý xong 06 trường hợp vi phạm còn
tồn trong năm 2020 và các trường hợp mới phát sinh 2 tháng đầu năm 2021;
hết tháng 12/2021, xử lý xong 28 vụ tồn đọng vi phạm đất đai cũ như nội dung
được giao, cam kết thực hiện tại Quyết định số 132-QĐ/HU ngày 01/02/2021 của
BTV Huyện ủy.
- Yêu cầu Phòng Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & PTNT tiếp tục
đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Lũng Hòa thực hiện hướng dẫn số 01/HĐ-TNMT
ngày 10/7/2020 về hướng dẫn các bước giải quyết tồn tại và xử lý vi phạm về đất
đai theo 04 nhóm (giữ nguyên hiện trạng, công nhận Quyền SDĐ, tháo dỡ và
chuyển đổi cơ cấu cây trồng). Trước ngày 31/3/2021, đôn đốc UBND xã Lũng
Hòa hoàn hiện hồ sơ trình UBND huyện, hội đồng xử lý tồn tại về đất đai đối
với các trường hợp công nhận quyền sử dụng đất.
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2. Giải quyết tồn tại đất dịch vụ:
- UBND xã Lũng Hòa chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi
trường tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan trả đất dịch vụ khu đất ao cá giống
thôn Nam, xác định rõ ranh giới, mốc giới ngoài thực địa của từng ô đất để có kế
hoạch bàn giao cho các hộ dân.
- UBND xã khẩn trương phối hợp, xin ý kiến về chuyên môn của Ban
QLDA ĐTXDCT huyện, Hội đồng BT-GPMB huyện nhằm xác định rõ nguồn
gốc đất của các hộ có liên quan để tuyên truyền, vận động, đặc biệt là hộ gia đình
ông Bộ; song song đó, rà soát củng cố hồ sơ thực hiện kiểm đếm bắt buộc, cưỡng
chế thu hồi đất (nếu các gia đình cố tình không chấp hành).
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban
QLDA tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn xã Lũng Hòa giải quyết tồn tại, thực hiện trả
xong đất dịch vụ cho Nhân dân theo nội dung cam kết trong năm 2021.
3. Giải ngân vốn đầu tư công:
- Yêu cầu UBND xã Lũng Hòa khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục,
triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo quy định, phấn đấu hoàn
thành cam kết giải ngân 95% số vốn (tính trên tổng vốn đầu tư công: Chuyển
nguồn từ 2019, 2020 sang; nguồn vốn được giao theo kế hoạch năm 2021 và
nguồn vốn bổ sung năm 2021 (nếu có)).
- UBND huyện khiêm khắc phê bình UBND xã Lũng Hòa trong việc chậm
trễ thực hiện quy trình, thủ tục quyết toán các công trình hoàn thành (29 công
trình hoàn thành trước năm 2020; 04 công trình hoàn thành trong năm 2020
chưa quyết toán). Yêu cầu UBND xã Lũng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực
hiện quyết toán các công trình hoàn thành theo quy định.
- Giao Phòng Tài chính & Kế hoạch tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc UBND xã
Lũng Hòa hoàn thiện thủ tục triển khai các dự án mới; thực hiện quyết toán các
công trình hoàn thành theo đúng quy định pháp luật.
4. Giải quyết đơn thư, KNTC:
- UBND xã Lũng Hòa tiếp tục tuyên truyền, vận động giải quyết đơn thư,
khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền, kiên quyết không để phát sinh khiếu nại tố cáo
đông người.
- Đối với vụ việc ông Nguyễn Tiến Vạn, Đào Văn Tiến, Đào Văn Thuận
cùng một số công dân thôn Hòa Loan:
+ Giao Tổ công tác của UBND huyện được thành lập theo Quyết định
8626/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo, yêu
cầu UBND xã Lũng Hòa giải quyết dứt điểm vụ việc trong năm 2021 như nội
dung cam kết với Tỉnh ủy, Huyện ủy (trước mắt, họp thống nhất lại các nội dung,
phương án giải quyết; có Báo cáo bằng Văn bản gửi UBND huyện, đề xuất quan
điểm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tháo gỡ theo quy định).
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+ Giao UBND xã Lũng Hòa rà soát, báo cáo toàn bộ khu vực cho thuê đất
mà ông Vạn, ông Hùng đang tranh chấp (khu Ao sâu) để giải quyết việc hợp đồng
giao thầu của HTX Hòa Loan với ông Vạn; xử lý vi phạm đất đai đối với hộ ông
Vạn, ông Hùng và các hộ liên quan theo quy định; báo cáo bằng văn bản gửi
UBND huyện trước ngày 15/3/2021.
5. Công tác phòng dịch Covid-19: UBND xã Lũng Hòa tiếp tục tăng
cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng dịch
Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên. Đặc biệt là công tác phòng dịch tại các
trường học trên địa bàn xã, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ… sau khi được bắt đầu
hoạt động trở lại.
Cùng với việc chỉ đạo các nội dung, nhiệm vụ nêu trên, yêu cầu Đảng ủy,
UBND xã Lũng Hòa chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của
huyện triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ được BTV Huyện ủy giao (về
lĩnh vực Xây dựng đảng) tại Quyết định số 132-QĐ/HU ngày 01/02/2021; tiếp tục
nắm tình hình, đảm bảo ANTT, thực hiện các bước bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo quy định.
UBND huyện thông báo để thủ trưởng các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: TN&MT, Ban QLDA
ĐTXDCT, Tư pháp, Thanh tra, TC&KH,
KT&HT, Công an huyện, TT VH-TT-TT;
- Đảng ủy, UBND xã Lũng Hòa;
- CPVP, CVTH;
- Lưu VT.
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