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Kính gửi:   

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện. 
 

Thực hiện Văn bản số 697-CV/HU ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân năm 2021 và Văn 

bản số 710-CV/HU ngày 04/11/2021 của Huyện ủy Tam Dương về việc báo cáo 

kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm tập thể 

BTV Huyện ủy năm 2020 (sao gửi kèm Văn bản 697-CV/HU, số 710-CV/HU và 

713-CV/HU); 

Để xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác năm 2021 của tập thể, lãnh đạo 

UBND huyện, báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra 

ở kỳ kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy năm 2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện có ý chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; Công an huyện, 

Ban chỉ huy quân sự huyện khẩn trương tham mưu báo cáo nội dung kiểm điểm, 

đáng giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện của UBND huyện đối với 

ĩnh vực, ngành, cơ quan, đơn vị năm 2021. Lưu ý: nội dung báo cáo rất ngắn gọn 

mang tầm UBND huyện. Báo cáo cần nêu rõ: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khó 

khăn, vướng mắc, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân chủ 

quan, khách quan, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Gửi Văn phòng 

HĐND&UBND huyện (qua ông Nguyễn Duy Cường) trước ngày 25/11/2021 để 

tổng hợp. 

2. Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì đôn đốc, tổng hợp, tham mưu Báo cáo 

thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (Thực hiện Văn bản 713-

CV/HU ngày 05/11/2021 của Huyện ủy về đôn đốc báo cáo tiến độ, kết qủa thực 

hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao năm 2021 theo QĐ 298-QĐ/HU ngày 04/02/2021 

của Ban Thường vụ Huyện ủy). Các cơ quan, đơn vị, Công an huyện, Ban chỉ huy 

quân sự huyện khẩn trương báo cáo gửi Phòng Phòng Tài chính-Kế hoạch, đồng 

thời gửi Văn phòng HĐND&UBND huyện (qua ông Nguyễn Duy Cường) trước 

ngày 09/11/2021 để tổng hợp. 

3. Giao Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan: Tài chính-Kế hoạch; Tài 

nguyên và Môi trường; Thanh tra huyện; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Kinh 

tế và Hạ tầng, Ban Tiếp công dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
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được giao chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn khẩn trương 

triển khai thực hiện, xây dựng báo cáo theo các nội dung  được nêu tại Văn bản số 

710-CV/HU (nêu trên) gửi về UBND huyện theo chế độ bảo mật (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện trực tiếp ông Nguyễn Duy Cường) trước ngày 25/11/2021. 

Cụ thể như sau: 

- Phòng TC-KH chủ trì cùng Ban quản lý dự án ĐTXD huyện báo cáo: Chỉ 

đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường GPMB chưa đảm 

báo tiến độ đề ra. Trên địa bàn huyện còn một số dự án đã đưa vào sử dụng 

nhưng chậm quyết toán song chưa được giải quyết triệt để. 

- Ban quản lý dự án ĐTXD huyện báo cáo: Mặc dù BTV Huyện ủy đã rất 

tích cực, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội 

dung huyện ký cam kết với tỉnh, song đến nay còn nội dung tiến độ thực hiện chậm 

so với chỉ tiêu ký cam kết: Công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 88,6% về 

dự án và 83,6% về diện tích. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo: Công tác rà soát, phân loại và 

phương án xử lý các trường họp sử dụng đất không họp pháp của UBND cấp xã 

còn hạn chế; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý đất đai, khoáng 

sản của chính quyền cơ sở chưa hiệu quả. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lần đầu cho các hộ dân trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn. Tiến 

độ triển khai đấu giá đất đối với các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư còn 

chậm. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo: Công tác xử lý vi phạm hành lang an 

toàn giao thông ở một số xã, thị trấn chưa được giải quyết triệt để. 

- Thanh tra huyện chủ trì cùng Ban Tiếp công dân huyện báo cáo: Công tác 

tiếp công dân ở một số đơn vị, địa phương chất lượng, hiệu quả giải quyết theo 

thẩm quyền còn hạn chế, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên; có 

địa phương còn tư tưởng ỷ lại hoặc đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, dẫn đến 

người dân khiếu kiện vượt cấp. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Ông Cường (VP); 

- Văn thư HDND&UBND huyện (t/h); 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Xuân Bình 
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