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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện
tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 11 năm 2020
Ngày 19/11/2020, UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11/2020 dưới
sự chủ trì của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện với các nội dung:
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng - an ninh tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020.
- Tham gia ý kiến:
+ Dự thảo Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng - an ninh năm 2021.
+ Dự thảo Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi
phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
+ Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và
nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của UBND huyện.
+ Dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương
năm 2020; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021.
+ Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai
đoạn 2021 - 2025, huyện Tuần Giáo.
Tham dự phiên họp có Đại diện Thường trực Huyện ủy; Thường trực
HĐND huyện; Đại diện UBMTTQ VN huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Các ủy
viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn huyện: Phòng Văn hóa – Thông tin; Chi cục thuế; Kho bạc Nhà
nước; Trung tâm Y tế; Chi cục Thống kê; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh –
Truyền hình; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm Quản lý đất đai; Trung
tâm GDNN - GDTX; Hạt Kiểm lâm; Ban Quản lý rừng phòng hộ; Ban quản lý
các công trình huyện Tuần Giáo; Ngân hàng CSXH huyện; Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND
huyện; Phóng viên Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình dự đưa tin.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, tham gia của các thành viên Ủy viên
UBND huyện và các đại biểu dự họp, đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch
UBND huyện kết luận như sau:
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1. Đối với Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 11 và nhiệm vụ
trọng tâm tháng 12 năm 2020
- Giao Văn phòng HĐND – UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thành, trình UBND huyện ban hành
ngày 20/11/2020.
- Một số nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan
thực hiện một số nội dung: hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng vụ đông,
làm đất, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư cho sản xuất vụ xuân năm 2021; tổ
chức sửa chữa các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới
cho cây trồng và nuôi truồng thủy sản; tổ chức kiểm tra các chất lượng công
trình trên địa bàn huyện Tuần Giáo; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ
các công trình, dự án, nghiêm túc thực hiện việc quản lý chất lượng công trình
và nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đầu giải ngân hết kế
hoạch vốn năm 2020 (đặc biệt là kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài); khẩn
trương lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, xây dựng kế hoạch sử
dụng đất năm 2021 trình thẩm định và phê duyệt; thực hiện quyết liệt các biện
pháp chống thất thu, nợ đọng thuế, đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách tại
các xã, thị trấn; tổ chức 20/11, tuyển viên chức phòng GDĐT; đẩy nhanh tiến
độ giải quyết đơn thư; không để đơn thư tồn đọng, kéo dài; tổ chức khám
nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân nhập ngũ cấp huyện năm 2021;
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
2. Đối với Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, huyện Tuần Giáo
- Có 8 ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo tại cuộc họp, các ý kiến sửa trực
tiếp dự thảo đề nghị gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp.
- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thành, trình UBND huyện ban hành trước
25/11/2020 để trình Ban Thường Vụ Huyện ủy.
- Yêu cầu xem xét, rà soát báo cáo trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh
Covid 19; rà soát lại, không để trùng lặp nội dung, một số số liệu lấy nguyên
số liệu của tỉnh nên chưa hợp lý; đánh giá bám sát vào Nghị quyết đại hội
đảng bộ XXII; xét phương hướng tái cơ cấu nông nghiệp dựa trên các điều
kiện trên địa bàn; định hướng việc liên kết kêu gọi đầu tư trên địa bàn; kiểm
tra, rà soát số liệu gia súc, số liệu phát triển nông thôn mới.
- Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng,
nhiệm vụ rà soát, bổ sung số liệu gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn thiện,
trong đó quan tâm số liệu trong các bảng biểu kèm theo. Thời gian rà soát,
gửi số liệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước 16 h00 ngày 23/10/2020.
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3. Đối với Dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa
phương năm 2020; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương
năm 2021
- Có 6 ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo tại cuộc họp, các ý kiến chủ yếu
ra giải pháp để hoàn thành kế hoạch thu của cả năm 2020; đề nghị gửi Phòng
Tài chính - Kế hoạch tổng hợp.
- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thành, trình UBND huyện ban hành trước
25/11/2020 để trình Ban Thường Vụ Huyện ủy.
- Giao Ban Quản lý dự án các công trình phối hợp với các cơ quan, đơn
vị rà soát các dự án, công trình hết nhu cầu vốn, đề xuất hướng xử lý chuyển
sang dự án, công trình khác. Thời gian rà soát, gửi số liệu về Phòng Tài
chính - Kế hoạch trước 16 h00 ngày 23/11/2020.
4. Đối với Dự thảo Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021
Có 7 ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo tại cuộc họp. Đề nghị xem xét
một số nội dung sau: số liệu bảo vệ và phát triển rừng; số liệu giải ngân vốn
đầu tư công, theo mặt trung tỷ lệ giải ngân của huyện cao hơn tỉnh, đánh giá
cần có số liệu cụ thể; lĩnh vực văn hóa bỏ nội dung trùng ý; xem xét lại đánh
giá hạn chế, yếu kém đối với các xã làm chủ đầu tư, cuối năm đã có nhiều cố
gắng đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; đánh giá việc giải quyết tranh chấp
đất đai; phương hướng triển khai làm tốt hơn tái cơ cấu ngành nông nghiệp; rà
soát số liệu: thực tế đàn gia súc, lâm nghiệp, khoanh nuôi tái sinh, xã cơ bản
đạt chuẩn nông thôn mới, đá khai thác gạch; đẩy nhanh tiến độ đầu tư không
thể rút ngắn các bước theo quy định; tập trung giải quyết tranh chấp đất đai
trên địa bàn; bổ sung nội dung về bảo hiểm xã hội; bổ sung giải pháp về nông
nghiệp, tổ chức triển khai tái cơ cấu nông nghiệp, bảo vệ rừng; công nghiệp
xây dựng: thu hút đầu tư; đầu tư công, trình tự thủ tục, triển khai luật đầu tư
công; bổ sung số liệu Giáo dục và Đào tạo; phương hướng quốc phòng và an
ninh nêu cô đọng, trọng tâm thành 2 đoạn văn. Về bảng biểu đi kèm đề nghị
Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét thể hiện rõ nguồn từng nguồn vốn, danh
mục công trình.
Giao Văn phòng HĐND – UBND huyện tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thành,
trình UBND huyện ban hành ngày 25/11/2020.
5. Đối với Dự thảo Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; tội
phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2020, nhiệm vụ
trọng tâm năm 2021.
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Có 7 ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo tại cuộc họp. Giao Văn phòng
HĐND – UBND huyện tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thành, trình UBND huyện
ban hành ngày 25/11/2020.
Trên đây là Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện
tại phiên họp Ủy viên UBND huyện tháng 11 năm 2020, Văn phòng HĐND UBND thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết để triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy; HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Bách

