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Hữu Lũng, ngày         tháng 01 năm 2023 

    

 

Kính gửi:   

 - Các phòng:  Kinh tế và Hạ tầng; Nông nghiệp & PTNT; Tài 

nguyên và Môi trường; Văn hóa và Thông tin; Tài chính – 

Kế hoạch; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Văn phòng HĐND 

và UBND huyện;  

 - Các cơ quan: Chi Cục Thuế khu vực I; Trung tâm Y tế; Bảo 

hiểm xã hội; Ban Chỉ huy Quân sự;  Công an huyện; 

 - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 897-CV/HU ngày 19/01/2023 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường 

vụ Huyện ủy năm 2023, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND huyện, cụ 

thể như sau: 

1. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xây dựng: Kế hoạch hoàn thành 

lập Chương trình phát triển cho từng đô thị, lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối 

với thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; Lập quy hoạch Vùng đến năm 2040, tầm 

nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000, đạt 90% khối lượng hoàn thành (nhiệm vụ 1). 

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện xây dựng:  

- Kế hoạch hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích Khu tái định cư 

phục vụ giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp Hữu Lũng trước ngày 30/6/2023 

(nhiệm vụ 2).  

- Kế hoạch hoàn thành giải phóng mặt bằng 50% diện tích Khu Công nghiệp 

Hữu Lũng sau khi dự án hoàn thành hồ sơ pháp lý, đủ điều kiện thực hiện quy trình 

giải phóng mặt bằng trong quý I năm 2023 (nhiệm vụ 2). 

3. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xây dựng:  

- Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện công tác đăng ký đất đai đối với các thửa đất 

đăng ký đất đai lần đầu do các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng, phấn 

đấu hết năm 2023 thực hiện đạt 50% trở lên theo Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 

18/4/2019 của UBND tỉnh (nhiệm vụ 3). 

- Kế hoạch thực hiện hoàn thành triển khai phương án sử dụng đất Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc bàn giao về địa phương trên địa bàn huyện; 

chỉ đạo phối hợp giải quyết dứt điểm diện tích đang tranh chấp, lấn chiếm đất đai 
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giữa hộ gia đình, cá nhân với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc (nhiệm 

vụ 4). 

4. Giao phòng Văn hóa và thông tin huyện xây dựng: Kế hoạch hoàn 

thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà văn hóa, khu thể thao thôn 

của 04 xã: Sơn Hà, Hồ Sơn, Vân Nham, Đồng Tiến. Tỷ lệ nhà văn hóa, khu thể 

thao được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đạt 25%. Chỉ 

đạo đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn từ 46% trở lên 

(nhiệm vụ 5). 

5. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng: Kế hoạch 

phấn đấu xây dựng xã Đồng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục hỗ trợ cải tạo 

giống cây lâm nghiêp, phấn đấu hỗ trợ ít nhất 10 vườn ươm giống cây lâm nghiệp 

được cấp giấy chứng nhận đăng ký nguồn giống. Phấn đấu thực hiện trồng trên 

1.200 ha rừng. Phấn đấu có từ 02 sản phẩm tham gia chương trình OCOP được tiêu 

chuẩn hóa, gắn sao (nhiệm vụ 6). 

6. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng: Kế hoạch phấn đấu 

có từ 25 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trở lên được hưởng chính sách hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 

15/2021/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 về chính sách đặc 

thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 (nhiệm vụ 6). 

7.  Giao Chi cục Thuế khu vực I xây dựng: Kế hoạch phấn đấu thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra từ 

5% trở lên (nhiệm vụ 7). 

8. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng: Kế hoạch phấn đấu 

xây dựng mới 02 trường học đạt chuẩn Quốc gia gắn với Chương trình mục tiêu 

Nông thôn mới (Trường Mầm non 2 xã Vân Nham, Mầm non xã Đồng Tiến); công 

nhận lại 02 trường học đạt chuẩn Quốc gia (Mầm non 1 xã Tân Thành, Tiểu học xã 

Cai Kinh) (nhiệm vụ 8). 

9. Giao Bảo hiểm xã hội huyện xây dựng: Kế hoạch phấn đấu thực hiện 

bảo hiểm y tế toàn dân đạt tỷ lệ 96,25% (nhiệm vụ 8). 

 10. Giao Trung tâm Y tế huyện xây dựng: Kế hoạch kiểm soát dịch 

COVID-19 hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức 

khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử 

vong do dịch COVID-19. Đảm bảo 84% trở lên trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi thuộc 

đối tượng chỉ định được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3; 90% trở lên trẻ em 

từ 5 đến dưới 12 tuổi thuộc đối tượng chỉ định được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng 

COVID-19. Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 98% dân số của 

huyện. Trung tâm y tế huyện (đơn vị tự chủ nhóm 3) tăng mức độ tự chủ tài chính 

từ 5% trở lên so với năm 2022 (nhiệm vụ 9). 

11. Giao phòng Nội vụ huyện xây dựng: Kế hoạch chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua kết quả 
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công bố Chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2022 (nhiệm vụ 10). 

12. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện xây dựng: Kế hoạch thực 

hiện tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt tối thiểu 65% trở lên trên tổng số hồ sơ 

giải quyết của dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình (nhiệm vụ 10). 

13. Giao Ban chỉ huy Quân sự huyện xây dựng: Kế hoạch Tổ chức tốt 

cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023 đảm bảo theo yêu cầu 

(nhiệm vụ 11).  

14. Giao Công an huyện xây dựng:  

- Kế hoạch tập trung chỉ đạo nắm tình hình, giải quyết hiệu quả, ổn định các 

vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng các 

dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc thực hiện các dự án trọng điểm 

(nhiệm vụ 12).  

- Kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xẩy ra 

điểm nóng mất an ninh trật tự: Giảm tội phạm hình sự từ 3-5% trở lên; tỷ lệ điều 

tra khám phá án chung đạt trên 85%; án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 

trên 95%; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (nhiệm vụ 12).  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, dự thảo Kế 

hoạch gửi về Văn phòng HĐND & UBND huyện trước ngày 07/02/2023 để trình 

lãnh đạo UBND huyện duyệt ký, ban hành./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

 - Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 

 

 


		2023-01-30T17:33:48+0700


		2023-01-30T17:33:48+0700


		2023-01-30T17:33:48+0700


		2023-01-30T17:34:42+0700




