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THÔNG BÁO 

Kết quả phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 6/2020 

 

Ngày 25/6/2020, tại Hội trường tầng 3-Trụ sở HĐND-UBND huyện Tam 

Dương, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2020. Dự phiên họp 

có đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Quang; Thường trực HĐND huyện; 

các thành viên UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Trưởng các Ban xây 

dựng Đảng; thủ trưởng một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND, công chức Địa chính-Xây dựng, Tư pháp-Hộ tịch và Trưởng Công an 

các xã, thị trấn 

Trên cơ sở các báo cáo được trình bày tại phiên họp và thảo luận, thống 

nhất của các thành viên UBND huyện và các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND 

huyện kết luận phiên họp như sau: 

1. Triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2020 trên địa bàn huyện 

UBND huyện nhất trí  với các đề xuất nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 (Trưởng Phòng NN&PTNT 

trình bày). Yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; 

các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Kế 

hoạch số 69/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND huyện về phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; kiện toàn Ban chỉ huy cấp xã, xây dựng kế 

hoạch và chuẩn bị phương án PCTT&TKCN thật cụ thể, chi tiết của đơn vị mình; 

chú trọng những điểm xung yếu, trọng điểm tuyến đê Trung ương và các hồ đập 

để phòng lũ, lốc xoáy lớn; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ; 

lực lượng tại chỗ; cơ sở vật chất tại chỗ; hậu cần tại chỗ. Chủ động ứng phó kịp 

thời khi có tình huống xấu xảy ra trên địa bàn huyện. 

Giao Phòng NN&PTNT (Cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện) tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực 

hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND huyện. 

2. Tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ thực hiện công tác Bồi thường 

giải phóng mặt bằng các dự án 

UBND huyện đánh giá, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ 

thực hiện các dự án trên địa bàn huyện còn rất chậm.  

Yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên 

quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác Bồi thường, GPMB các dự án trên địa 

bàn huyện; tiến độ triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư XDCB, đôn đốc các nhà 
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thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, thanh toán vốn ứng, giải ngân nguồn 

vốn, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư; hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để triển khai thực 

hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế quyết định thu hồi đất đối với các 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành chủ trương của nhà nước về thu hồi đất, bồi 

thường GPMB liên quan đến các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn 

theo đúng kế hoạch của UBND huyện; kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND 

huyện giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh và vướng mắc. 

Các phòng, ban, cơ quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác 

phối hợp để giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh và vướng mắc. 

Giao Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Công Hòa chủ trì Hội nghị làm việc 

cụ thể với các xã, thị trấn còn khó khăn trong, vướng mắc trong công tác giải 

quyết đất dịch vụ để chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ; Hội nghị làm việc về công tác tiếp 

nhận, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo để thống nhất việc chỉ đạo, giải 

quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai. 

Giao Văn Phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Phòng TN&MT và Thanh 

tra huyện bố trí lịch làm việc về 2 nội dung trên. 

3. Thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý 

vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện; ký cam kết giữa đồng chí Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với đồng chí Bí thư Huyện ủy 

và Chủ tịch UBND huyện về: giải quyết đất dịch vụ; xây dựng, cải tạo hệ 

thống cống rãnh thoát nước; công tác Bồi thường GPMB; giải ngân nguồn 

vốn đầu tư công và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

UBND huyện yêu cầu các ông (bà) trong Ban Chỉ đạo huyện theo Quyết 

định số 1377/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng 

các phòng, ban, cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm túc Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 12/9/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về 

tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 7/5/2020 của 

UBND huyện Tam Dương về thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống 

lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương; 

văn bản số 1828/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về xử lý, giải quyết các tồn tại vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Kế hoạch 7566/KH-UBND ngày 04/10/2018 của 

UBND tỉnh; văn bản 3224/STNMT-ĐĐBĐ&VT ngày 26/11/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc về xử lý các tồn tại, vi phạm về đất đai, thu 

tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất đối với các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh; thực hiện đúng các quy định và trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 

về đất đai theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các Nghị định liên 

quan xử phạt vi phạm hành chính về đất đai. 

Giao Phòng TN&MT chỉ trì, tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

chi trả, đất dịch vụ; xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước ở các xã, thị 
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trấn. Yêu cầu trong năm 2020, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo hệ 

thống cống, rãnh thoát nước trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 38/2019/NQ-

HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh. 

 Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD 

và các đơn vị liên quan, tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân nguồn vốn trên địa bàn huyện. 

Thanh tra huyện chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực 

hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện về giải quyết các 

vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm 

các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ 

quan chuyên môn thuộc huyện tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc, coi 

đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; khẩn trương tham mưu, giải 

quyết dứt điểm các vụ việc đảm bảo chất lượng và thời gian được giao. Khi hoàn 

thành xác minh các vụ việc phải dự thảo văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 

(nếu có nội dung cần xin ý kiến), văn bản giải quyết của UBND huyện để báo cáo, 

xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện thống nhất trước khi trình ký ban hành. 

Đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm túc các nội dung đã ký cam kết với đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ 

tịch UBND huyện tại Hội nghị; quyết liệt chỉ đạo thực hiện phòng ngừa, ngăn 

chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai ở địa phương; chỉ đạo 

công tác chi trả đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân; xây dựng, cải tạo hệ 

thống cống rãnh thoát nước; thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải 

quyết các vụ việc KNTC do UBND các xã, thị trấn tiếp nhận; phối hợp với Ban 

QLDAĐTXD huyện thực hiện nhanh công tác bồi thường GPMB; thực hiện tốt 

việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công ở địa phương. 

Trên đây là kết quả phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 6/2020. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

 - Ban TTUB MTTQ huyện; 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan 

  thuộc UBND huyện; 

- Các ủy viên UBND huyện; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ 1377/QĐ-UBND  

   ngày 28/5/2020 của UBND huyện; 

- Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự; 

- Công an huyện; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TD; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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