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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà, 
tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 29/11/2022

Chiều ngày 29 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà chủ 
trì cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện. Theo từng nội dung có mời Lãnh đạo 
các cơ quan: Tài nguyên&Môi trường, Tài chính- Kế hoạch huyện; Lãnh đạo Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND và Công chức Địa 
chính- Xây dựng các xã: Đại Sơn, Hưng Đạo, Tái Sơn, Chí Minh, Quang Khải, 
Văn Tố, Tiên Động, Cộng Lạc, Quang Trung, Nguyên Giáp và thị trấn Tứ Kỳ.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND huyện đã nghe Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai huyện báo cáo tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
lần đầu ở khu dân cư cho các trường hợp còn tồn đọng trên địa bàn huyện đến 
tháng 11/2022; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo tiến độ thực 
hiện Kế hoạch xử lý rác thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông 
thôn trên địa bàn huyện năm 2022.

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch 
UBND huyện Vũ Thị Hà, kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Về tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ở khu 
dân cư cho các trường hợp còn tồn đọng trên địa bàn huyện đến tháng 
11/2022.

1.1. Tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ở khu dân cư 
cho các trường hợp còn tồn đọng trên địa bàn huyện còn chậm, không đạt kế 
hoạch đề ra.

1.2. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trong việc chỉ 
đạo công chức chuyên môn của địa phương trong việc hoàn thiện hồ sơ, xác 
định nguồn gốc đất; cần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân bỏ kinh phí để 
thực hiện trích đo theo quy định.

Riêng đối với UBND xã Tiên Động: Giao Chủ tịch UBND xã tổ chức 
tuyên truyền, vận động; tổ chức họp các hộ dân và thuê đơn vị tư vấn tiến hành 
đo đạc, yêu cầu xong trước ngày 15/12/2022.

1.3. Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai huyện:
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- Tăng cường công tác tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn 
các xã trong việc hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất lần đầu.

- Chủ động tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện trong năm 2023, yêu 
cầu xong trong tháng 12/2022. Trong đó, chia ra các nhóm cụ thể, xác định 
từng điểm, xã cụ thể để tham mưu thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết 
dứt điểm từng điểm.

- Trong tháng 01/2023, xây dựng lịch làm việc với từng địa phương để 
nắm bắt và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của từng xã; đồng thời đề xuất giải 
pháp xử lý thuộc thẩm quyền của phòng, của huyện và đề xuất báo cáo các vấn 
đề thuộc thẩm quyền của tỉnh.

- Đối với kinh phí trích đo các khu dân cư mới: Nếu chưa đưa vào kinh 
phí đầu tư hạ tầng, chưa đưa vào phương án giá, đối với các khu dân cư mới 
chưa thực hiện khi tiến hành chủ trương đầu tư cần tính toán để đưa vào phần 
kinh phí trích đo. Đối với khu dân cư đã và đang thực hiện đấu giá quyền sử 
dụng đất, xem xét cấp kinh phí từ nguồn thu đấu giá để thực hiện.

- Đối với việc trích 10% nguồn thu từ đất để thanh toán cho đơn vị tư vấn: 
Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính- 
Kế hoạch huyện báo cáo xin ý kiến Sở Tài chính và Sở Tài nguyên &Môi trường 
tỉnh để hướng dẫn các xã thực hiện.

- Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên 
và Môi trường để báo cáo UBND tỉnh, Sở kịp thời các đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong cấp GCNQSD đất ở lần đầu trên địa bàn huyện.

1.3. Đối với đề xuất kiến nghị của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
huyện tại Báo cáo số 137/BC-CNVPĐKĐĐ ngày 18/11/2022: Giao cho Phòng 
Tài nguyên&Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 
tham mưu UBND huyện xin ý kiến của Sở Tài nguyên&Môi trường và Sở Tài 
chính bằng văn bản; tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo đối với các xã 
thực hiện, yêu cầu xong trước ngày 25/12/2022.

2. Về tiến độ thực hiện Kế hoạch xử lý rác thải sinh hoạt, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường nông thôn trên địa bàn huyện năm 2022.

2.1. Lãnh đạo UBND huyện cơ bản thống nhất với nội dung đề xuất thực 
hiện Kế hoạch xử lý rác thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông 
thôn trên địa bàn huyện năm 2022 do Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện 
trình. Cụ thể như sau:

- Đối với việc phân loại rác thải tại nguồn tại 02 xã Tân Kỳ và Quảng 
Nghiệp: Cấp kinh phí hỗ trợ cho Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện để thực 
hiện mua sắm nắp đậy, chế phẩm là: 1.315.102.000 đồng.
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- Đối với việc thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng 
ruộng: Cấp kinh phí hỗ trợ cho Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện là 
95.000.000 đồng để thuê đơn vị thu gom, xử lý theo quy định.

- Đối với việc cấp kinh phí hỗ trợ mua chế phẩm EMC cho các xã, thị 
trấn: Thống nhất cấp kinh phí hỗ trợ cho các xã, thị trấn là: 600.000.000 đồng.

- Đối với việc hỗ trợ thí điểm phân loại rác thải tại thôn (50 hộ/thôn) trên 
địa bàn 19 xã: Cấp kinh phí hỗ trợ cho các xã, thị trấn để triển khai thực hiện là: 
1.638.000.000 đồng.

- Hỗ trợ việc cải tạo, mở rộng đường giao thông ra bãi rác phục vụ cho 
việc đóng bãi chôn lấp rác thải của thị trấn Tứ Kỳ: Cấp kinh phí hỗ trợ cho thị 
trấn Tứ Kỳ là: 778.000.000 đồng.

2.2. Giao Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với 
Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện cấp kinh phí và tổ 
chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị 
Hà tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 29/11/2022. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, thông báo để các cơ quan, 
đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các phòng: Tài nguyên&Môi trường, Tài chính- 
Kế hoạch huyện;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện;
- UBND các xã, thị trấn: Đại Sơn, Hưng Đạo, Tái 
Sơn, Chí Minh, Văn Tố, Quang Khải, thị trấn Tứ 
Kỳ, Cộng Lạc, Tiên Động, Quang Trung, Nguyên 
Giáp;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Vũ Minh Thành
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