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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả phiên họp UBND huyện tháng 7, giao nhiệm vụ
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; thực hiện
Quy chế làm việc của UBND huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng
ngày 30/7/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 7 dưới sự chủ trì
của đồng chí Trần Việt Cường- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự
hội nghị có đồng chí Lê Chí Thái- HUV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.
Nguyễn Bình Khiêm - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo Kho bạc Nhà nước; Chi cục Thuế KV
Vĩnh Tường; Tòa án nhân dân huyện; Văn phòng ĐKĐĐ-Chi nhánh Vĩnh Tường.
Sau khi nghe thủ trưởng các cơ quan liên quan trình bày các Dự thảo báo
cáo liên quan; trên cơ sở ý kiến phát biểu của đại biểu dự hội nghị, UBND huyện
thống nhất, triển khai nhiệm vụ như sau:
I. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHUNG:

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục tập trung
cao độ triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy, UBND
huyện về thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng dịch Covid-19, vừa duy
trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống Nhân dân.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND, ngày
11/12/2019 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;
phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng
bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao
chủ động phối hợp, kiểm tra, rà soát thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, hiệu quả
các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đã ký cam kết như: BT-GPMB, đẩy nhanh tiến
độ các công trình, dự án; giải ngân vốn đầu tư công; xử lý vi phạm Luật đất đai, sử
dụng đất sai mục đích; xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc
phục ô nhiễm môi trường; giải quyết đơn thư, KNTC...
- Các cơ quan chuyên môn của huyện; các cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng
trên địa bàn tích cực chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp, giải quyết các
công việc có liên quan ngành, lĩnh vực đảm bảo khoa học, tiến độ và hiệu quả.
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II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ THÁNG 8/2020:

1. Phòng NN&PTNT huyện:
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất giải
quyết một số tồn tại liên quan tiêu chí môi trường (nhất là nội dung xử lý rác thải
điện tử); phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh hoàn
thiện hồ sơ cấp tỉnh gửi Trung ương xem xét thẩm định huyện đạt chuẩn NTM theo
quy định; chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc với đoàn Trung ương khảo sát, thẩm
định huyện Nông thôn mới theo kế hoạch; tập trung theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc
tiến độ thực hiện NTM nâng cao, kiểu mẫu của 3 xã Ngũ Kiên, Vũ Di, Tam Phúc.
- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung theo dõi sinh
trưởng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng và các mô hình trình
diễn vụ Mùa 2020; triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông 2020; hướng dẫn Nhân
dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi,
đặc biệt là bệnh DTLCP trên đàn lợn, bệnh Cúm gia cầm, bệnh LMLM trên đàn
gia súc. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, mô hình về chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản; triển khai thực hiện các phương án phòng chống thiên tai.
2. Phòng Kinh tế & Hạ tầng; Ban QLDA ĐTXDCT; Hội đồng BT-GPMB:
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng tham mưu hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh
thẩm định, phê duyệt Đồ án điều chỉnh QHC thị trấn Thổ Tang; Đề án công nhận
các xã, thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Đại Đồng là đô thị loại V; hoàn
thiện Đồ án điều chỉnh cục bộ QHC thị trấn Vĩnh Tường, Thượng Trưng; chỉ đạo
thị trấn Thổ Tang hoàn thiện Đề án xây dựng thị trấn thành TTTM khu vực...
- Ban QLDA ĐTXDCT; Hội đồng BT-GPMB: Đẩy nhanh tiến độ BTGPMB, đầu tư XDCB để giải ngân nhanh, kịp thời vốn đầu tư công. Tiếp tục chỉ
đạo đôn đốc, giám sát nhà thầu thi công các dự án đang triển khai thi công đảm bảo
chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.
3. Phòng Tài chính & Kế hoạch:
- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo kiểm tra, rà soát công nợ, thủ tục đầu tư XDCB
ở 28 xã, thị trấn; chỉ đạo các xã, thị trấn khai thác các nguồn thu để tạo nguồn vốn
cho ngân sách. Tăng cường phối hợp tham mưu kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp
thuế, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế.
- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo hoàn thiện thủ tục các công trình trình
quyết toán; thẩm tra quyết toán; thẩm định thủ tục XDCB theo quy định; đôn đốc
các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các kết luận
thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020.
4. Phòng Tài nguyên & Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu,
đề xuất giải pháp giải quyết một số tồn tại liên quan tiêu chí môi trường đảm bảo
các điều kiện phục vụ thẩm định huyện NTM của đoàn khảo sát Trung ương.
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- Chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp
vi phạm Luật Đất đai còn tồn đọng trong 7 tháng đầu năm và các vụ việc từ trước
năm 2020, kiềm chế phát sinh vi phạm mới; tiếp tục đôn đốc thực hiện cuộc vận
động "Xây dựng nông thôn Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp – Văn Minh - Đáng
sống"; công tác xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải.
6. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:
- Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX: Tham mưu chỉ đạo
các nhà trường thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của Sở
GD&ĐT; chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; khai
giảng năm học 2020-2021; tiếp tục hoàn thiện các bước, quy trình tuyển dụng, sắp
xếp giáo viên trúng tuyển theo quy định.
- Văn phòng HĐND&UBND huyện: Tiếp tục bám sát tình hình, diễn biến
dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu và các dịch bệnh ở người khác tham mưu triển
khai các giải pháp phòng dịch hiệu quả; kiểm soát VS ATTP, thị trường thuốc y tế;
từng bước siết chặt quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn.
- Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa TT-TT: Tiếp tục tham
mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/5/2020 về tăng
cường các biện pháp quản lý nhà nước trong công tác bảo quản, xây dựng, tu bổ,
tôn tạo, phục hồi di tích; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/194519/8/2020) và Quốc khánh 02/9; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài
Truyền thanh, Cổng TT-GT điện tử huyện.
- Phòng Lao động - TB&XH: Đẩy mạnh công tác tư vấn giới thiệu việc làm,
đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh
xã hội, nhất là chương trình giảm nghèo và GQVL; chính sách bảo trợ xã hội;
phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em...
7. Các cơ quan thuộc khối Nội chính:
- Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp huyện: Tăng cường đẩy mạnh công tác
CCTTHC; tham mưu, đề xuất phương án tuyển dụng, bổ sung, sắp xếp đội ngũ cán
bộ; giải quyết chế độ chính sách cho CBCCVC nghỉ hưởng chính sách; chế độ
BHXH cho CB, CC, VC theo quy định. Tăng cường QLNN về tôn giáo, tín
ngưỡng. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, chương trình công tác tư pháp năm 2020.
- Công an huyện, Ban CHQS huyện: Kiểm tra, rà soát xây dựng kế hoạch,
phương án đảm bảo ANCT, trật tự ATXH, ATGT phục vụ tổ chức thành công Đại
hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục nắm tình hình,
tăng cường các mặt công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid- 19. Tham
mưu thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng địa phương.
- Thanh tra huyện: Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp
dân, giải quyết KNTC; phát huy tính cơ động, hiệu quả của Tổ 3626 trong giải
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quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn động, kéo dài, phức tạp trên địa bàn,
tránh gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân...
Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo đến thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện./.
Nơi nhận:

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- MTTQ và các đoàn thể huyện;
- CPVP, CVTH;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường
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Vũ Đức Kim
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