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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện  

tại phiên họp lãnh đạo UBND huyện ngày 18/10/2021 

 

Ngày 18/10/2021, tại phòng họp số 2-Trụ sở HĐND-UBND huyện Tam 

Dương, Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh Thắng chủ trì cùng lãnh đạo UBND 

huyện nghe các phòng, ban, cơ quan báo cáo, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm 

trong tuần; báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn huyện; tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Ban thường vụ Huyện 

ủy, UBND huyện giao năm 2021; tiến độ, kết quả; đề xuất biện pháp chỉ đạo trong 

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; tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện 

công tác bồi thường GPMB, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các dự án do 

UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư; tiến độ, kết quả thực hiện cam 

kết với UBND huyện về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xử lý văn bản, 

hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản, sử dụng email công vụ, văn bản đi 

ký số và thực hiện chữ ký số trong giải quyết công việc chuyên môn; báo cáo tổng kết 

thực hiện kế hoạch số 6617/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về phát động 

phong trào thi đua toàn dân PCCC, Cứu hộ cứu nạn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-

2021; tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác tuyển công dân phục vụ có thời hạn 

trong lực lượng Công an Nhân dân; Kế hoạch thực hiện xã Vân Hội, Hoàng Đan 

đạt tiêu chí đô thị loại V giai đoạn 2021-2025; báo cáo các nội dung dự kiến trình 

Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện tháng 10 và một số nội dung quan trọng khác. 

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Báo cáo những công việc chính đã xử lý trong tuần; những công việc 

tồn đọng, mới phát sinh cần xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện và dự kiến 

chương trình, nhiệm vụ trọng tâm tuần tiếp theo; báo cáo tình hình công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện 

Ngoài các nội dung đề xuất của Văn phòng HĐND&UBND huyện và Trung 

tâm Y tế huyện, đề nghị các Phó Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu thủ trưởng các 

phòng, ban, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị ở huyện; Ban chỉ đạo, 

UBND, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các xã, thị trấn tập trung cao độ, 

không chủ quan, lơ là đối với nhiệm vụ phòng, chống dịch; liên tục đi kiểm tra 

thực tế, rà soát, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ 

đạo quốc gia, của UBND, Ban Chỉ đạo tỉnh để chủ động tham mưu UBND huyện, 

Ban chỉ đạo huyện công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 
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dịch bệnh COVID-19 đối với ngành, lĩnh vực, địa phương mình được giao tham 

mưu, quản lý, phụ trách; thực hiện nghiêm Công điện số 1599/CĐ-BYT của Bộ Y 

tế; Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh quy định một 

số biện pháp tạm thời phòng, chống dịch COVID-19 để “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định 

2876/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh đính chính điểm e Khoản 2 

Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về Quy 

định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

chỉ đạo thực hiện hướng dẫn liên ngành về triển khai đảm bảo “Vùng xanh” trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị, công sở 

cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 2872/QĐ-

UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc; Văn bản 9191/UBND-VX1 ngày 17/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện một số biện pháp tạm thời liên quan đến người đến/về từ tỉnh Phú Thọ 

cho đến khi Phú Thọ xác định chính xác cấp độ dịch toàn tỉnh và Văn bản 

9240/CV-BCĐ ngày 18/10/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về bổ sung nội dung trong 

việc thực hiện một số biện pháp tạm thời liên quan đến người đến/về từ tỉnh Phú 

Thọ và các vùng có dịch khác. 

- Đề nghị Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Xuân Bình tiếp tục chỉ đạo công tác 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn toàn huyện, đặc 

biệt là phát huy vai trò của Tổ liên gia tự quản, Tổ COVID cộng đồng, trách nhiệm 

của UBND các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch, khẩn trương tăng 

cường rà soát, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp người từ vùng dịch, từ ngoài 

tỉnh xâm nhập vào địa bàn (đặc biệt là các trường hợp tiếp xúc với các ca dương 

tính liên quan đến các trường hợp ở tỉnh Phú Thọ) để có các biện pháp kịp thời 

phòng, chống dịch; chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị chu đáo, an toàn, đẩy 

nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin COVID-19 trên địa bàn huyện với cách thức tổ 

chức tiêm như đang làm hiện nay, khẩn trương tiến hành xét nghiệm sàng lọc theo 

kế hoạch, chỉ đạo của UBND, Ban chỉ đạo tỉnh. 

- Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Thể chỉ đạo 

toàn diện công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu, 

cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận tải, chợ, siêu thị... Giao 

Phòng KT&HT phối hợp cùng với Phòng TC-KH, LĐ-TB&XH, Công an huyện, 

Ban chỉ huy Quân sự huyện, Liên đoàn Lao động, Hội Doanh nghiệp huyện, các 

cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tập 

trung cao độ trong tham mưu, quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, cơ 

sở vận tải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 

huyện; rà soát toàn bộ số lượng chuyên gia, lao động tại các doanh nghiệp nhất là 

các chuyên gia, lao động đến/về từ vùng dịch...để có phương án chỉ đạo, hướng 

https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=10263939&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=47279813
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=10263939&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=47279813
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1771140&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=7463192
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=10125046&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=47144033
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=10125046&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=47144033
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=10125046&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=47144033
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=10272118&t=vb_den_da_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=47342032
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=10272118&t=vb_den_da_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=47342032
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=10272118&t=vb_den_da_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=47342032
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dẫn phòng, chống dịch bệnh phù hợp theo chỉ đạo của tỉnh; chỉ đạo Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng tham mưu công tác chỉ đạo, quản lý chặt chẽ đối với xe vận tải liên 

tỉnh theo quy định. 

- Giao Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn chủ động, 

tích cực tham mưu cho Đảng, Chính quyền, Ban Chỉ đạo các địa phương thực hiện 

công tác phòng, chống dịch tại địa phương trong tình hình mới. 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND, Công an huyện hàng ngày bố trí cán bộ 

trực 24/24 tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh của huyện. Trong đó, 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện đặc trách thực hiện nhiệm vụ tham mưu 

tại Trung tâm Chỉ huy của huyện, tham mưu và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra, tổng hợp thông tin hàng ngày đối với Trung tâm Chỉ huy các xã, thị trấn; tham 

mưu, chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thường xuyên rà soát công dân của địa 

phương đang lao động, học tập...tại các tỉnh thành phố trong cả nước, đặc biệt là 

các khu vực có dịch để chủ động có biện phápkịp thời đón, hướng dẫn, cách ly, 

theo dõi y tế phòng, chống dịch theo quy định; chỉ đạo các xã, thị trấn lập danh 

sách số công dân này chuyển cho thôn, tổ dấn phố, Tổ COVID cộng đồng, Tổ liên 

gia để theo dõi, kiểm soát người về từ ngoài tỉnh. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp Công an 

huyện và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Tổ COVID cộng đồng, Tổ liên gia 

thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai 

trò tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia phòng 

chống COVID-19”, rà soát, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện công tác 

phòng, chống dịch, phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm. 

- Đề nghị các Phó Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực được phân công chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu, hoàn thành các nội dung trong 

chương trình công tác tháng 10 và cả năm 2021, nội dung thường xuyên và các nội 

dung phát sinh, đột xuất theo lĩnh vực được phân công, đặc biệt là các nội dung 

liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; nhiệm vụ trọng tâm, nội dung 

cam kết của huyện với Tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn với Huyện và 

công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện trong năm 

2021.  

- Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu, báo cáo lãnh 

đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo 

tiến độ, kết quả trong năm 2021 theo yêu cầu. 

2. Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Ban thường 

vụ Huyện ủy, UBND huyện giao năm 2021 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục tham mưu chỉ đạo và đôn đốc các 

cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Thanh tra, Ban 

quản lý dự án ĐTXD huyện và UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực 

hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Hằng tuần báo cáo Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách lĩnh vực để chỉ đạo; hoàn thiện báo cáo Tiến độ, kết quả thực hiện 
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các nhiệm vụ, chỉ tiêu Ban thường vụ Huyện ủy giao năm 2021 để báo cáo Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

3. Báo cáo tiến độ, kết quả; đề xuất biện pháp chỉ đạo trong 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 

- Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Thể chỉ đạo. 

Yêu cầu các Tổ công tác được Chủ tịch UBND huyện thành lập quyết liệt, thường 

xuyên đi kiểm tra các xã, thị trấn trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng 

sản trên địa bàn, liên tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác; chỉ 

đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ…; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền trên các phương tiện loa truyền thanh, niêm yết công khai 

danh sách các trường hợp vi phạm, có lộ trình giải quyết, xử lý từng vụ việc để 

đảm bảo từ nay đến hết năm 2021 giảm số vụ việc theo kế hoạch đã đề ra và kiên 

quyết xử lý không để các vi phạm mới phát sinh; xử lý nghiêm các vi phạm về 

khai thác tài nguyên, khoáng sản, vi phạm về quản lý đất đai trên địa bàn; tham 

mưu cho UBND huyện kiểm tra, thiết lập hồ sơ vi phạm đối với các vụ việc có 

dấu hiệu hình sự chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp 

luật.  

- Giao Phòng TN&MT huyện phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị có liên 

quan tiếp tục rà soát, tổng hợp toàn bộ hồ sơ vi phạm về đất đai, khai thác khoáng 

sản trên địa bàn; kịp thời tham mưu, đề xuất báo cáo lãnh đạo UBND huyện chỉ 

đạo, giải quyết xử lý theo quy định; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với 

các xã, thị trấn rà soát, phân loại, phân nhóm các trường hợp vi phạm về đất đai 

trước ngày 01/7/2014 để xử lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định. 

- UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là xã Đồng Tĩnh, xã Hướng Đạo và xã 

Kim Long thực hiện nghiêm công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và 

xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, giải quyết, xử lý từng vụ việc để đảm bảo từ 

nay đến hết năm 2021 giảm số vụ việc (trường hợp) theo kế hoạch đã đề ra và kiên 

quyết xử lý không để các vi phạm mới phát sinh. 

4. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện công tác bồi 

thường GPMB, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các dự án do UBND 

huyện và Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư 

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tham mưu, đẩy nhanh tiến 

độ các dự án, rà soát, báo cáo lãnh đạo UBND huyện kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc; tiếp tục đôn đốc và phối hợp với các đơn vị có liên quan lập hồ 

sơ Quyết toán trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định; khẩn 

trương rà soát các dự án liên quan cần phải điều chỉnh thời gian, quy mô, tổng 

mức đầu tư (kinh phí GPMB, kinh phí nộp tiền sử dụng đất lúa), nguồn vốn... để 

tham mưu, đề xuất UBND huyện đề nghị HĐND huyện cho chủ trương tại kỳ họp 

chuyên đề; tổ chức họp giao ban hằng ngày, hằng tuần để kiểm việc; rà soát, lập 

đường găng của các dự án để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt phương 
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án bồi thường GPMB, đặc biệt là đối với các dự án chuyển tiếp còn tồn đọng; 

khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án do tỉnh giao và các dự án 

được giao làm chủ đầu tư; quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, 

vật lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án để có khối lượng giải ngân 

nguồn vốn đầu tư công; phối hợp với Phòng TN&MT, Tư pháp, Thanh tra, Công 

an huyện khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt 

buộc, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp 

hành các quy định về bồi thường GPMB (yêu cầu báo cáo tiến độ hàng tuần). Đối 

với các dự án triển khai năm 2021, yêu cầu phối hợp với các đơn vị có liên quan 

đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản để đẩy nhanh 

tiến độ triển khai thực hiện. 

- Yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn rà soát các dự án chuyển 

tiếp, tồn đọng, các dự án triển khai năm 2021; có các biện pháp, giải pháp tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; công tác bồi 

thường GPMB, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án 

có khối lượng để giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ theo kế hoạch đầu tư công 

trên địa bàn và thanh toán vốn ứng cho đơn vị thi công. 

- Giao Công an huyện, phối hợp với Phòng TN&MT, Tư pháp, Thanh tra, 

Ban quản lý dự án ĐTXD huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khẩn trương phê duyệt 

phương án bảo vệ cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế quyết định thu hồi 

đất theo quy định để triển khai thực hiện. 

- Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, đôn đốc Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, vật 

lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công để có khối lượng giải ngân nguồn vốn, 

hoàn thiện các thủ tục thu hồi tạm ứng theo quy định; phối hợp với Ban quản lý dự 

án ĐTXD huyện, các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà 

soát toàn bộ công tác tất toán, quyết toán dự án hoàn thành. Báo cáo Phó Chủ tịch 

phụ trách lĩnh vực để chỉ đạo hằng tuần. 

5. Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cam kết với UBND huyện về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên 

phần mềm quản lý văn bản, sử dụng email công vụ, văn bản đi ký số và thực 

hiện chữ ký số trong giải quyết công việc chuyên môn 

- Đề nghị các Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn theo lĩnh vực, địa bàn được phân công thực hiện cam kết 

với UBND huyện về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xử lý văn bản, 

hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản, sử dụng email công vụ, văn bản 

đi ký số và thực hiện chữ ký số trong giải quyết công việc chuyên môn. 

- Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn trực tiếp thực hiện chức năng, thẩm quyền về chứng thư số (ký số 

văn bản), xử lý văn bản đến trên Phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hàng 

ngày kiểm tra, đôn đốc lãnh đạo, cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị phải xử lý văn bản 

theo đúng quy định. 
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- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc 

thực hiện cam kết với UBND huyện về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản, sử dụng 

email công vụ, văn bản đi ký số và thực hiện chữ ký số trong giải quyết công việc 

chuyên môn đảm bảo theo quy định. Đôn đốc, đề xuất biện pháp xử lý đối với Thủ 

trưởng các đơn vị triển khai thực hiện không nghiêm nội dung này. 

6. Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch số 6617/KH-UBND ngày 22/9/2016 

của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua toàn dân PCCC, Cứu hộ cứu 

nạn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021 

Đồng ý với dự thảo Báo cáo của Công an huyện soạn thảo. Giao Công an 

huyện tiếp thu ý kiến, rà soát, hoàn thiện báo cáo trình lãnh đạo UBND huyện 

duyệt ban hành theo quy định. 

7. Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác tuyển công dân phục vụ 

có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân 

Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng Công an huyện phối hợp với Trung 

tâm Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, chỉ 

đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an 

nhân dân và đón nhận hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương 

năm 2022. 

8. Kế hoạch thực hiện xã Vân Hội, Hoàng Đan đạt tiêu chí đô thị loại V 

giai đoạn 2021-2025 

Đồng ý với dự thảo do Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo. Đề nghị Phó Chủ 

tịch Nguyễn Minh Thể chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp thu ý kiến tại Hội 

nghị, hoàn thiện kế hoạch để báo cáo tại Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 

10/2021; Phòng Kinh tế và Hạ tầng đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Vân Hội, 

Hoàng Đan thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí theo quy định. 

9. Báo cáo các nội dung dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện 

tháng 10 

- Đề nghị các Phó Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực phụ trác chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị hoàn thiện các nội dung dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề (thứ 3) 

HĐND huyện tháng 10/2021 theo đúng quy trình, quy định. 

- Giao Phòng Tài Chính-Kế hoạch chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án 

ĐTXD, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, 

thị trấn rà soát ngay các nội dung: chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, điều chỉnh dự kiến 

phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, khẩn 

trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND huyện tại Phiên họp UBND huyện tháng 

https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=10235090&t=tat_ca_vb_den_theo_trang_thai_cua_cv&v=cv&xld=47055758
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=10235090&t=tat_ca_vb_den_theo_trang_thai_cua_cv&v=cv&xld=47055758
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=10235090&t=tat_ca_vb_den_theo_trang_thai_cua_cv&v=cv&xld=47055758
https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=10235090&t=tat_ca_vb_den_theo_trang_thai_cua_cv&v=cv&xld=47055758
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10/2021, sau đó báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy theo Quy chế, trình 

Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND huyện theo Luật định. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng 

thẩm định quy hoạch tỉnh hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương 

giai đoạn 2021-2030 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2021, báo cáo 

UBND huyện tại Phiên họp UBND huyện tháng 10/2021, sau đó báo cáo xin ý 

kiến Ban Thường vụ Huyện ủy theo Quy chế, trình Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) 

HĐND huyện theo Luật định. 

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh 

Thắng tại phiên họp lãnh đạo UBND huyện ngày 18/10/2021. Yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; MTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND&UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ COVID-19 huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự; Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Văn phòng đăng ký đất đai  

  chi nhánh Tam Dương; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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