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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện
tại phiên họp UBND huyện tháng 4/2022

Ngày 15/4/2022, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 4/2022. Dự
họp có: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND,
UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban
kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân
huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp huyện, Xí nghiệp khai thác các công trình
thủy lợi Gia Bình, Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận, Hạt quản lý đê Gia Bình, Kho
bạc nhà nước huyện, Trung tâm Hành chính công huyện; các Phó Trưởng ban
chuyên trách HĐND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Chủ tịch
UBND huyện chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, sau khi nghe các ngành có nội dung trình báo cáo tại phiên họp
và ý kiến thảo luận của các đại biểu, thay mặt UBND huyện, Chủ tịch UBND
huyện kết luận về từng nội dung như sau:
1. Về kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
UBND huyện thống nhất thông qua.
Năm 2021, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được các
cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở thực hiện đúng kế hoạch; công tác triển khai,
chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn được thực hiện nghiêm túc; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức
năng của huyện với UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua không có đợt
lũ báo động, đê điều được đầu tư tu bổ thường xuyên, nên vẫn còn tư tưởng chủ
quan trong cán bộ và Nhân dân.
Để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm
2022, yêu cầu các cấp, các ngành của huyện tổ chức triển khai, thực hiện theo
phương châm: “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương
và hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính” và thực hiện tốt “bốn tại chỗ”: Chỉ
huy tại chỗ; nhân lực tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ nhằm
giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời thực hiện tốt
một số nhiệm vụ sau:
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- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực của Ban
Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện) tham mưu Chủ tịch UBND huyện:
+ Quyết định thành lập Ban Chỉ huy các cụm phòng, chống thiên tai và
TKCN huyện; Ban Chỉ huy chống úng nội đồng và đảm bảo hậu phương; Ban Chỉ
huy cứu hộ, cứu nạn; Đội thông tin hỏa tốc; Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị về lực
lượng, vật tư, phương tiện và việc tổ chức thực hiện kế hoạch PCTT; Đoàn kiểm tra
xử lý vi phạm Luật Đê điều, công trình thủy lợi; Quyết định giao lực lượng, vật tư,
phương tiện cho các xã, thị trấn. Thời gian xong trước ngày 30/4/2022;
+ Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và TKCN đến
các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện xong
trước ngày 30/4/2022;
+ Tổ chức giao tuyến cho các Cụm phòng chống thiên tai và TKCN huyện
xong trước ngày 15/5/2022;
+ Xây dựng phương án phòng chống thiên tai đối với những vị trí đê xung
yếu, phương án cứu hộ, cứu nạn và phương án chống úng nội đồng xong trước
ngày 05/6/2022.
- Ban Chỉ huy quân sự huyện (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy cứu hộ,
cứu nạn huyện):
+ Chủ trì xây dựng lực lượng xung kích, lực lượng canh phòng đê; xây dựng
lực lượng và phương án cứu hộ, cứu nạn cụ thể; hợp đồng tổ chức giao dẫn, bố trí
vị trí đóng quân cho các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia chống thiên tai ở huyện
xong trước ngày 10/5/2022;
+ Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, các ngành chức năng
huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện công tác diễn tập phòng chống
thiên tai và TKCN cấp huyện đảm bảo đúng kế hoạch.
- Xí nghiệp khai thác CTTL huyện (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy
chống úng nội đồng và công tác đảm bảo hậu phương huyện): Xây dựng phương
án tiêu úng, chống hạn phục vụ sản xuất. Chủ động sửa chữa các trạm bơm, các
công trình phục vụ phòng chống lũ, úng thuộc phạm vi quản lý xong trước ngày
31/5/2022.
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện bám sát kế hoạch phòng
chống thiên tai và TKCN huyện chủ động triển khai, thực hiện tốt các nhiệm
vụ được giao.
- UBND các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và TKCN;
Quyết định thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, Ban Chỉ huy chống úng nội
đồng và đảm bảo hậu phương, Đội xung kích, Đội kè cừ, Đội cứu hộ cứu nạn, Đội
canh phòng đê, Đội thông tin hỏa tốc; Quyết định giao vật tư, phương tiện cho các
thôn... Báo cáo kết quả bằng văn bản về Phòng Nông nghiệp và PTNT (cơ quan
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Thường trực của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện) và Văn
phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 10/5/2022.
* Đối với những đề xuất tu bổ, sửa chữa các hạng mục, công trình do Trung
ương và cấp tỉnh quản lý: Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND
huyện có văn bản kiến nghị các cấp.
2. Báo cáo kết quả tháng 4/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng
5/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 08/9/2020 của BCH
Đảng bộ huyện khóa XXII về việc triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ
tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Gia Bình
UBND huyện thống nhất thông qua.
Để tiếp tục duy trì ổn định, hiệu quả việc thực hiện phân loại, xử lý rác thải
hữu cơ tại hộ gia đình theo Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 08/9/2020 của Ban
chấp hành Đảng bộ huyện; yêu cầu các cơ quan, ban ngành huyện và UBND các
xã, thị trấn:
- Cần tăng cường hơn nữa công tác truyên truyền, tập huấn việc phân loại, xử
lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình; việc sử dụng vi sinh bản địa IMO trong xử lý rác
thải hữu cơ;
- Các Đoàn kiểm tra của huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và
đánh giá khách quan việc thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình
theo Nghị quyết số 01-NQ/HU, việc xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp sử
dụng vi sinh bản địa (IMO) trên đia bàn;
- Phòng Tài chính- Kế hoạch:
+ Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản để quản lý và sử dụng nguồn
kinh hỗ trợ việc thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ theo Nghị quyết số
23/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về việc hỗ trợ kinh phí thực
hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình năm 2022 trên địa bàn;
+ Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn
các xã, thị trấn thực hiện Quyết định số 27/2020/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của
UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển
rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết.
- UBND các xã, thị trấn:
+ Nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện hiệu quả việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ
tại hộ gia đình; việc sử dụng vi sinh bản địa IMO trong xử lý rác thải hữu cơ, xử lý
môi trường ao, hồ, cống, rãnh, xử lý môi trường chuồng trại chăn nuôi;
+ Thực hiện việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo
Quyết định số 27/2020/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh và
Hướng dẫn số 709/HD- STC ngày 28/6/2021 của Sở Tài chính Bắc Ninh để xem xét
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hỗ trợ đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tốt việc phân loại, xử lý rác thải
hữu cơ tại nguồn theo quy định;
+ Quản lý và sử dụng các thùng rác nhựa hữu cơ đúng mục đích; thu hồi đối
với thùng rác nhựa hữu cơ chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để cấp
phát cho các hộ có nhu cầu theo quy định.
* Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 08/9/2020 của Ban chấp
hành Đảng bộ huyện là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua
cuối năm đối với các xã, thị trấn: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng
hợp, xếp loại kết quả thực hiện của các xã, thị trấn và báo cáo định kỳ hàng tháng
về UBND huyện.
3. Báo cáo tiến độ công tác đền bù, GPMB các dự án trên địa bàn huyện
UBND huyện thống nhất thông qua.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 24 dự án đang thực hiện công tác thu hồi đất, bồi
thường GPMB, với tổng diện tích thu hồi khoảng 615,81 ha; trong đó: 01 dự án đang
tạm dừng (Dự án xây dựng nhà máy tuyển than An Phú) và 23 dự án đang triển khai
thực hiện. Để thực hiện tốt công tác bồi thường, GPMB các dự án trên, Chủ tịch UBND
huyện yêu cầu:
- Các Hội đồng bồi thường GPMB tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB,
đảm bảo trình tự thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định. Những dự án khó khăn trong công
tác bồi thường GPMB báo cáo ngay Chủ tịch UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo
tháo gỡ, khắc phục kịp thời.
- Tổ công tác theo Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Chủ tịch
UBND huyện, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc công tác bồi thường,
hỗ trợ GPMB và tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án ĐTXD trên địa bàn huyện; trong
quá trình thực hiện có những khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời UBND huyện để có
biện pháp xử lý.
- Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn
và yêu cầu các ngành chức năng huyện và UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp với
các Hội đồng bồi thường GPMB thực hiện quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên, người dân nâng cao ý thức, chấp hành chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước trong công tác thu hồi, bồi thường GPMB các dự án trên
địa bàn huyện.
4. Báo cáo kết quả đầu tư XDCB quý I; Phương hướng, nhiệm vụ quý II
năm 2021
UBND huyện thống nhất thông qua.
Công tác đầu tư xây dựng cơ bản quý I/2022 trên địa bàn huyện đã đạt được
một số kết quả tích cực: Hoàn thành công tác phân bổ dự toán chi đầu tư kế hoạch
năm 2022; Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách huyện quản lý
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được phân bổ vốn đúng trọng tâm, trọng điểm, bố trí vốn theo tiến độ được duyệt;
Việc phân bổ vốn hỗ trợ hạ tầng nông thôn năm 2022 thực hiện theo các văn bản
chỉ đạo về quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của Chính phủ và của
tỉnh; Thực hiện tốt công tác quản lý đấu thầu; Các chủ đầu tư cơ bản đã nghiêm túc
thực hiện các quy định về đầu tư XDCB, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành
công trình đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó công tác đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn
một số tồn tại, hạn chế: Một số chủ đầu tư chưa chủ động cân đối thanh toán phần
vốn đối ứng đối với các dự án đã hoàn thành dẫn đến tình trạng nợ XDCB còn kéo
dài; Một số dự án đã thi công xong nhưng chưa tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa
vào sử dụng, lập hồ sơ để quyết toán dự án.
Để thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, trong thời gian tới yêu cầu
các chủ đầu tư, các ngành chức năng, các địa phương thực hiện nghiêm túc một số
nội dung sau:
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn đầu tư công. Chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công
các công trình, dự án. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực để triển khai đúng tiến
độ, bảo đảm chất lượng công trình.
- Tập trung các biện pháp để chủ động tạo nguồn và tăng thu ngân sách hoàn
thành kế hoạch được giao. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất theo
kế hoạch để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.
- Đôn đốc các các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán trình
phê duyệt đối với những dự án đã hoàn thành.
- Nâng cao trách nhiệm của các Chủ đầu tư, Ban quản lý các dự án xây dựng
huyện. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư bảo
đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định
của pháp luật.
- Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ
tịch UBND huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu, thanh toán
và quyết toán đối với các công trình; trường hợp chậm thanh quyết toán, chậm đưa
công trình vào sử dụng, tham mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý, xử phạt
theo quy định và quy trách nhiệm cá nhân.
5. Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách quý I; Nhiệm vụ quý II năm 2021
UBND huyện thống nhất thông qua.
6. Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án do Ban Quản lý các dự án xây dựng
và các ngành huyện làm chủ đầu tư
Hiện nay trên địa bàn huyện có 54 dự án do Ban Quản lý các dự án xây dựng
và các ngành của huyện làm chủ đầu tư, trong đó: 19 dự án đã hoàn thành chưa phê
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duyệt quyết toán; 12 dự án thi công chuyển tiếp; 17 dự án khởi công mới; 06 dự án
đấu giá quyền sử dụng đất.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên, Chủ tịch UBND huyện
yêu cầu:
- Ban Quản lý các dự án xây dựng và các ngành huyện làm chủ đầu tư:
+ Đôn đốc nhà thầu sớm hoàn thiện hồ sơ hoàn công công trình, trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo quy định;
+ Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp,
đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ mỹ thuật, thực hiện nghiệm thu khối lượng công
trình; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đã được phân bổ;
+ Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đã phân bổ vốn để khởi
công mới;
+ Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu nhà ở tái định cư thị trấn
Gia Bình, khu nhà ở tái định cư xã Nhân Thắng.
- Hội đồng bồi thường GPMB phối hợp với Ban Quản lý các DAXD huyện
thực hiện quyết toán chi phí bồi thường GPMB đối với các dự án đã hoàn thành có
chi phí bồi thường GPMB.
7. Báo cáo kết quả thu thuế các công trình xây dựng cơ bản năm 2021;
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
UBND huyện thống nhất thông qua.
8. Báo cáo kế hoạch động viên, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân
dự bị năm 2022
UBND huyện thống nhất thông qua.
Vậy, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ
tháng 4/2022 để các ngành có liên quan hoàn chỉnh báo cáo trình Ban Thường vụ
Huyện uỷ và tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện uỷ - HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ủy viên UBND huyện;
- Các Ban XDĐ; Văn phòng Huyện uỷ;
- UB MTTQ huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- CVP, các Phó CVP, TH, lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình

Trịnh Minh Trường

