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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại buổi họp giao ban tuần ngày 15/6/2022 

 

Sáng ngày 15/6/2022, tại trụ sở HĐND&UBND huyện (tầng 3) đã tiến hành 

buổi họp giao tuần trực tuyến giữa Lãnh đạo UBND huyện với Lãnh đạo các 

Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, Hạt Kiểm lâm, Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện, UBND xã, thị trấn. Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND&UBND huyện thông qua nội dung, chương trình làm việc, Phòng 

NN&PTNT báo cáo về công tác chuẩn bị trồng rừng năm 2022, ý kiến tham gia các 

đồng chí dự họp; Đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc 

họp kết luận: 

1. Thủ trưởng các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục tăng cường và thực hiện nghiêm, kịp thời các chỉ đạo của 

UBND huyện (qua các văn bản và truyền đạt trên hệ thống quản lý điều hành 

vnptioffice), các nội dung chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện.  

- Quán triệt và chấn chỉnh đến tất cả cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị, 

địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở 

tại cơ quan, đơn vị mình (nhất là công chức thực hiện các hồ sơ về đất đai); kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tăng cường kiểm tra, phối hợp, hướng dẫn các địa phương trong triển khai 

thực hiện các chỉ tiêu về trồng rừng, cây ăn quả, cây Mắc Ca và thực hiện chương 

trình xây dựng nông thôn mới; xã nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu 

mẫu; thôn nông thôn mới kiểu mẫu; thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số làm 

điểm xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã năm 2022 nhằm đảm bảo đạt và 

vượt kế hoạch đề ra. 

2. Về kế hoạch trồng rừng năm 2022: 

- UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan, các Tổ hỗ trợ trồng rừng 

của UBND huyện: tiếp tục tăng cường hướng dẫn, vận động người dân chủ động 

chăm sóc cây giống đảm bảo sinh trưởng tốt để tổ chức trồng khi thời tiết đảm 

bảo. 

- Căn cứ diễn biến của thời tiết, giao Trưởng phòng NN&PTNT xem xét, 

quyết định thời gian trồng rừng cho từng địa phương cụ thể. UBND các xã, thị 

trấn, các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị và sãn sàng các điều kiện để tổ 

chức trồng cây kịp thời khi có ý kiến của Trưởng phòng NN&PTNT . 

3. Về chăm sóc rừng trồng năm 2021:  
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UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan, các Tổ hỗ trợ trồng rừng 

năm 2021 của UBND huyện hướng dẫn, vận động người dân chủ động chăm sóc 

cây rừng trồng năm 2021; hoàn thành công tác chăm sóc, phát dọn thực bì trước 

30/6/2022. 

Giao phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp các Tổ hỗ trợ trồng rừng năm 

2021 kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện; báo cáo về UBND huyện trước ngày 

04/7/2022. 

4. Về giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri: 

4.1. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì tổng hợp các ý kiến tham 

gia tại các buổi tiếp xúc cử tri (phân tích rõ các nội dung đã được UBND huyện trả 

lời trực tiếp, các nội dung chỉ đạo giải quyết, các nội dung tiếp thu chuyển các cơ 

quan có thẩm quyền...). Đồng thời, tham mưu UBND huyện chỉ đạo giải quyết theo 

quy định. 

4.2. Về tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với 

người dân trên địa bàn xã Tân Lập về nội dung hồ sơ đất đai: 

- Giao Chủ tịch UBND xã Tân Lập tổng hợp tất cả các nội dung kiến nghị 

chính đáng của người dân trên địa bàn về nội dung hồ sơ đất đai (các nội dung phải 

cụ thể, tên người kiến nghị, hồ sơ minh chứng liên quan...); hoàn thành và báo cáo 

UBND huyện (qua Phòng TN-MT, VP HĐND-UBND huyện) trước ngày 

20/6/2022. 

- Giao Phòng TN-MT: 

+ Chủ trì, phối hợp VP HĐND-UBND huyện, UBND xã Tân Lập và cơ quan 

liên quan tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND 

huyện với người dân trên địa bàn xã Tân Lập về nội dung hồ sơ đất đai. 

+ Chủ trì tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết, trả 

lời các kiến nghị chính đáng của người dân trên địa bàn xã Tân Lập về nội dung hồ 

sơ đất đai (theo nội dung tại các buổi tiếp xúc cử tri, buổi tiếp công dân, báo cáo 

của UBND xã Tân Lập). 

- Giao VP HĐND-UBND huyện phối hợp Phòng TN-MT, UBND xã Tân Lập  

tham mưu chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị đối thoại (dự kiến tổ chức trong 

tuần sau). 

4.3. Về nội dung kiến nghị chỉnh lý GCN QSĐ đất, chuyển MĐSD đất của cử 

tri xã Tân lập: 

- Giao Phòng TN-MT chủ trì, phối hợp Chi nhánh VP Đăng ký đất đai, 

UBND xã Tân Lập xem xét, giải quyết kiến nghị cử tri về chỉnh lý GCN QSĐ đất 

của các hộ dân đã hiến đất xây dựng công trình Cầu bê tông thôn 6; hoàn thành, 

báo cáo UBND huyện trước 30/6/2022. 

- Giao UBND xã Tân Lập hướng dẫn cụ thể các hộ dân về hồ sơ đề nghị 

chuyển MĐSD đất của các hộ dân, để người dân biết thực hiện theo đúng quy định. 
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4.4. Về nội dung phản ánh của cử tri xã Tân Lập về tác phong, nội dung làm 

việc của cán bộ Chi nhánh VP đăng ký đất đai: 

- Giao Giám đốc Chi nhánh VP đăng ký đất đai họp cơ quan quán triệt và làm 

rõ nội dung phản ánh đối với nhân viên trong cơ quan; báo cáo cụ thể về UBND 

huyện trước ngày 17/6/2022. 

- Giao Chánh Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên 

quan tham mưu thành lập Đoàn, kế hoạch xác minh vụ việc theo quy định; hoàn 

thành báo cáo UBND huyện trước 20/6/2022. 

UBND huyện báo để đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
Nơi nhận:                  
- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h);  

- Lãnh đạo VP, các CV;                                                                                          

- Lưu VT, CV(TH). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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