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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện tại hội nghị nghe báo cáo về quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các 

dự án và công tác đền bù giải phóng mặt bằng năm 2022  

  

 Ngày 05/5/2022, UBND huyện chức Hội nghị nghe báo cáo về quy hoạch, 

đẩy nhanh tiến độ các dự án và công tác đền bù GPMB, tái định cư năm 2022, 

dưới sự chủ trì của đồng chí: Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện; Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Trưởng các 

phòng, ban đơn vị: Kinh tế & Hạ tầng; Tài chính & Kế hoạch; Tài nguyên & 

Môi trường; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý Dự án 

Đầu tư Xây dựng; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Bến Sung.  

 Tại hội nghị đã nghe: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo về tình 

hình tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, lập quy hoạch các dự án khu dân 

cư, phương án đền bù tái định cư, các mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất; 

Phòng Tài nguyên & môi trường báo cáo về phương án đền bù tái định cư các 

dự án huyện đang lập quy hoạch, công tác đền bù GPMB dự án khu vực diễn tập 

phòng thủ tại xã Xuân Du; phòng Kinh tế & Hạ tầng báo cáo tiến độ lập quy 

hoạch vùng, quy hoạch chung các xã; phòng Nông nghiệp & PTNT báo cáo 

công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ nam 2022.  Sau khi nghe ý kiến thảo 

luận của các phòng, ban và các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND 

huyện kết luận như sau: 

 1. Về lĩnh vực quy hoạch. 

 Giao phòng kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp với phòng ban đơn vị có 

liên quan tập trung đấu mối với Sở xây dựng có tờ trình, trình UBND tỉnh và các 

Sở ban ngành có liên quan sớm có văn bản thống nhất và cho chủ trương điều 

chỉnh quy hoạch vùng, các dự án tái định cư trước ngày 20/5/2022. 

 2. Về tiến độ thực hiện các dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng báo 

cáo tiến độ thực hiện các dự án năm 2022. Tổng số công trình 41 công trình (35 

công trình mới và 6 công trình chuyển tiếp), hiện nay mới có 02 công trình đã 

khởi công có khối lượng, còn lại các công trình đang hoàn thiện hồ sơ và thẩm 
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định, qua đây có thể thấy các công trình cơ bản chậm tiến độ so với kế hoạch đề 

ra. 

 - Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

giải quyết các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản, phải rút ngắn nhất thời gian 

thẩm định các dự án, nhưng phải đảm bảo đúng quy định. 

 - Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: Tập trung đẩy nhanh tiến độ 

các dự án đủ điều kiện khởi công và các dự án đang thi công, khẩn trương 

nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các công trình hoàn thành.   

 Hàng tuần Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng báo cáo tiến độ và khóa khăn vướng mắc với Chủ tịch UBND huyện để có 

phương án chỉ đạo. 

 3. Về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. 

Giao phòng Tài nguyên và môi trường: Tập trung cao độ triển khai thực 

hiện công tác GPMB thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện năm 

2022, tập trung vào các dự án trọng tâm, trọng điểm. Triển khai, đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã, thị trấn; Hàng tuần 

báo cáo tiến độ với Chủ tịch UBND huyện để có phương án chỉ đạo.  

- Đối với Trang trại gà 4A: Chủ tịch UBND huyện đã giao phòng Tài 

nguyên và Môi trường tham mưu giải phóng mặt bằng trong tháng 02/2022 

nhưng đến thời điểm hiện nay chưa thực hiện xong. Giao đồng chí Hàn Văn 

Huyên - Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu 

phương án chỉ đạo báo cáo Chủ tịch UBND huyện trong tháng 5/2022. 

- Đối với Mỏ đất công ty Định An tại xã Xuân Phúc: Giao phòng Tài 

Nguyên và Môi trường nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý, các quy định để tham 

mưu, tăng cường tuyên truyền giải quyết những vấn đề còn vướng mắc. Báo cáo 

Chủ tịch UBND huyện trong tháng 5/2022  . 

4. Về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Giao phòng Nông nghiệp và PTNT tập trung tham mưu tổng kết công 

tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 

2022; Tổ chức hội nghị giới thiệu tiềm tiềm năng nông nghiệp huyện Như 

Thanh theo đúng kế hoạch. 

- Xây dựng kế hoạch để lãnh đạo huyện làm việc với các xã về tiến độ xậy 

dựng NTM, MTM nâng cao báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 

16/5/2022 
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5. Giao phòng Tài chính - KH Chủ trì phối hợp với các Sở ban, ngành  

cấp tỉnh, các phòng, ban, đơn vị có liên quan để tham mưu phương án đấu giá 

Nhà văn hóa thị trấn Bến Sung (giáp công sở thị trấn Bến Sung cũ). 

Đối với đường ống nước sạch tại thị trấn Bến Sung: Giao Phòng Tài chính 

- KH chủ trì phối hợp với các phòng, ban; UBND thị trấn Bến Sung tham mưu 

phương án giải quyết cụ thể, báo cáo Chủ tịch UBND huyện trong tháng 5/2022. 

6. UBND thị trấn Bến Sung: 

- Về dự án Bến xe, giao UBND Thị trấn Bến Sung xây dựng ngay phương 

án giải phòng mặt bằng các hộ có liên quan đến dự án Bến xe. 

- Về giải quyết các sai phạm liên quan đến trúng đấu giá sử dụng đất hộ 

ông Tiên tại Khu phố 1 và công tác giải phóng mặt bằng hộ ông Thắng, khu phố 

Xuân Điền. Giao đồng chí Hàn Văn Huyên - Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, 

UBND thị trấn, phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, ban liên quan 

tham mưu giải quyết dứt điểm báo cáo Chủ tịch UBND huyện trong quý II năm 

2022.  

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo kết luận đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện tại Hội nghị nghe báo cáo về quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự 

án và công tác đền bù GPMB, tái định cư năm 2022 để các phòng, ban, ngành, 

đơn vị cấp huyện, các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện và báo 

cáo kết quả về UBND huyện theo quy định./. 

Nơi nhận:         TL. CHỦ TỊCH  

- Thường trực HU, TTr HĐND huyện;                 CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Chủ tịch, các phó CT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, trung tâm, đơn vị cấp huyện ;      

- UBND  thị trấn Bến Sung; 

- Lưu: VT. 
 

 
 

 

 

 

                                  Đặng Hồng Sơn  
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