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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các phòng,  

ban, cơ quan, Đảng ủy, UBND xã Vân Hội về các nội dung cam kết  

thực hiện với Huyện ủy, UBND huyện trong năm 2020 

 

Ngày 21/10/2020, tại Trụ sở UBND xã Vân Hội, Chủ tịch UBND huyện 

Phùng Mạnh Thắng chủ trì buổi làm việc với các phòng, ban, cơ quan, Đảng ủy, 

UBND xã Vân Hội về các nội dung cam kết thực hiện với Huyện ủy, UBND 

huyện trong năm 2020. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch 

UBND huyện; đại diện các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 

các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Đảng ủy, UBND, 

MTTQ, công chức chuyên môn thuộc xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, MTTQ địa 

bàn các thôn trên địa bàn xã Vân Hội. 

 Sau khi nghe báo cáo của UBND xã Vân Hội và thảo luận, Chủ tịch UBND 

huyện kết luận như sau: 

 1. Về xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước (theo Nghị quyết 

38/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh) 

Theo báo cáo của UBND xã Vân Hội, đến thời điểm hiện tại, tiến độ xây 

dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước trên địa bàn xã Vân Hội đã triển khai 

được 4.25 km so với nội dung đã cam kết. Nguyên nhân là do công tác rà soát, 

đăng ký khối lượng thực hiện ban đầu xã đã đăng ký số km rãnh không sát với 

thực tế hầu hết đều thống nhất xây rãnh 2 bên, nhưng khi làm thực tế thì lại làm 

rãnh ở giữa; công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 38/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh đến các thôn, người dân chưa thực sự hiệu quả 

dẫn tới cấp ủy, chính quyền thôn chưa quyết liệt trong quá trình vận động nhân 

dân, người dân chưa thực sự hiểu lợi ích của việc thực hiện xây dựng, cải tạo hệ 

thống cống rãnh thoát nước (theo Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của 

HĐND tỉnh) để hưởng ứng và thực hiện; UBND xã Vân Hội còn có biểu hiện lúng 

túng, chưa chủ động hướng dẫn các thôn lập hồ sơ để tạm ứng, hợp đồng, quyết 

toán với đơn vị thi công,… 

UBND huyện yêu cầu: 

- Yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Vân Hội quyết liệt chỉ đạo, tập trung nhân 

lực, kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước 

trên địa bàn xã. Phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị 

phụ trách, theo dõi, hướng dẫn cụ thể đến từng thôn để tháo gỡ khó khăn vướng 
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mắc cho các thôn. Chủ động phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - 

Kế hoạch, TN&MT xây dựng các mẫu hồ sơ liên quan đến việc phê duyệt, hợp 

đồng, tạm ứng, thanh toán,… để triển khai đến từng thôn. Đảng ủy, UBND xã Vân 

Hội phải quyết tâm hoàn thành đúng nội dung đã cam kết với huyện, trường hợp 

đặc biệt không thể thực hiện được phải báo cáo UBND huyện để cho ý kiến chỉ 

đạo. 

- Giao phòng TN&MT phối hợp cùng Phòng TC-KH và UBND các xã, thị 

trấn khẩn trương rà soát nhu cầu, năng lực thực hiện của các thôn để đăng ký chốt 

khối lượng phấn đấu thực hiện hoàn thành theo cam kết đến hết năm 2020 làm cơ 

sở để trình UBND huyện xem xét, điều chuyển nguồn vốn đã phân bổ theo quy 

định. 

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND xã Vân Hội 

kiểm tra thực tế và tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị Công ty Điện lực 

Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc dịch chuyển hệ 

thống các cột điện và đường nước sạch nằm trong phạm vi đường giao thông trong 

khu dân cư của các thôn. 

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thành viên, tổ chức 

hội cấp dưới tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tích cực hưởng 

ứng, tham gia thực hiện cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước theo Nghị quyết 

38/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh. 

 2. Về công tác bồi thường, GPMB 

- Giao UBND xã Vân Hội tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện tốt công 

tác bồi thường, GPMB trên địa bàn xã nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, 

huyện, dự án quy hoạch để chi trả đất dịch vụ. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện 

bồi thường GPMB các dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.305, đoạn từ Quán Tiên đến cầu 

Bến Gạo; Đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2C đến đường song 

song đường sắt tuyến phía Bắc; Đường song song đường sắt tuyến phía Bắc; quản 

lý chặt chẽ diện tích đất nằm trong phạm vi dự án; kiên quyết không để phát sinh 

các tài sản, vật kiến trúc, cây cối tạo lập trái phép trên đất hành lang giao thông. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức 

năng, phòng, ban, cơ quan thuộc huyện để xử lý các trường hợp phát sinh. Phối hợp 

với các ban ngành đoàn thể xã, thôn tuyên truyền các hộ dân có đất thu hồi để thực 

hiện các công trình, dự án chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật nhận tiền bồi 

thường, GPMB và bàn giao mặt bằng theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình 

thực hiện, UBND xã Vân Hội chủ động phối hợp với Ban QLDA ĐTXD huyện đề 

xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành các 

quy định về bồi thường, GPMB khi có đủ điều kiện. 
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- Giao Ban quản lý dự án ĐTXD huyện đẩy nhanh công tác bồi thường 

GPMB, lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát và triển khai thi công 

đảm bảo tiến độ dự án Khu đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại thôn Vân Sau, xã 

Vân Hội, huyện Tam Dương (Khu 1);  

 3. Về xử lý lấn, chiếm, vi phạm đất đai 

 - Việc xử lý vi phạm về đất đai đối với xã Vân Hội còn thực hiện chậm so 

với Kế hoạch chung của huyện, tỷ lệ giải quyết các vụ việc vi phạm còn thấp, chưa 

triệt để. UBND huyện yêu cầu UBND xã xử lý vi phạm đối với các trường hợp lấn 

chiếm, tự ý chuyển mục đích, xây dựng trái phép, xứ lý các trường hợp tồn tại về 

giao đất giãn dân theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo và đề 

xuất hướng xử lý với UBND huyện (chủ trương dễ làm trước, khó làm sau). 

 4. Về giải quyết đất dịch vụ 

 - Giao UBND xã Vân Hội khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ giao đất 

dịch vụ trình UBND huyện quyết định giao đất theo quy định. 

 - Giao Phòng TN&MT huyện khẩn trương tham mưu UBND huyện văn bản 

chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ chi trả, cấp giấy 

CNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân về đất dịch vụ; tham mưu chỉ đạo, giám 

sát thực hiện nghiêm các quy định về ghép đất dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ thẩm 

định, tham mưu ban hành quyết định giao đất dịch vụ cho các hộ dân đủ điều kiện 

theo quy định. 

 5. Về giải ngân vốn đầu tư 

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Vân Hội tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn, giải quyết dứt điểm nợ đọng 

XDCB (nếu có), không để phát sinh nợ XDCB mới. Hoàn thiện các hồ sơ, khẩn 

trương giải ngân vốn đầu tư có mục tiêu do cấp trên phân bổ và vốn đầu tư xây 

dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước theo đúng tiến độ. 

Đối với Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025: Yêu cầu UBND xã Vân 

Hội xây dựng trên cơ sở bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020 

-2025 của xã, khả năng huy động vốn và tình hình thực tế của địa phương trong đó 

ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án đã quyết toán. 

 6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trong thời gian qua tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã 

Vân Hội còn tiểm ẩn phức tạp; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân còn một số vụ việc kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm theo 

thẩm quyền. 

 Yêu cầu UBND xã Vân Hội chủ động phối hợp với Thanh tra huyện và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng. Tổ 

chức nắm chắc tình hình KNTC của địa phương, hạn chế phát sinh các vụ việc 
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mới nhất là các vụ việc liên quan đến xử lý lấn chiếm, vi phạm đất đai. Phối hợp 

với các phòng, ban, cơ quan của huyện có kế hoạch cụ thể giải quyết các trường 

hợp công dân thường xuyên đến Trụ sở tiếp công dân huyện khiếu kiện kéo dài. 

Thực hiện tốt việc tiếp công dân; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải với nhân 

dân, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để khiếu kiện đông người, vượt 

cấp và khiếu kiện phát sinh thành “điểm nóng”. 

 7. Nội dung cam kết giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với Huyện 

ủy, UBND huyện là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2020. Yêu cầu Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vân Hội tập trung mọi nguồn lực, kỹ thuật, quyết liệt 

chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung đã cam kết với Huyện ủy, UBND huyện để 

hoàn thành các nội dung đã cam kết với Huyện ủy, UBND huyện. Kết quả thực 

hiện các nội dung cam kết là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ 

quan, đơn vị và địa phương. 

Yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Đảng ủy, UBND xã 

Vân Hội chủ động, khẩn trương và nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TTHU, HĐND huyện; 

- Các ban XDĐ&VPHU; 

- MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện; 

- CT & các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; 

- Đảng ủy, UBND xã Vân Hội; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Đào Hải Nam 
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