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                        Kính gửi:   
- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

    Ngày 05/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức họp phiên họp 
thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 
công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện tháng 01, triển khai nhiệm vụ 
trọng tâm tháng 02 năm 2020. Đồng chí Mạc Thành Luân - Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Tô Văn Hải - Phó bí 
thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Danh Hà - Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh 
đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

Sau ý kiến phát biểu thảo luận của các phòng ban, cơ quan, đơn vị tham 
dự họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban, cơ 
quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm 
vụ nêu tại Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 05/02/2020; đồng thời, nhấn mạnh 
các nội dung sau:  

1. Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 
vi rút Corona (nCoV) gây ra: 

- Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn phải xác định công tác phòng, chống dịch do chủng mới của vi 
rút Corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, khẩn cấp nhất thời điểm hiện nay, 
phải tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, chi tiết tại cơ quan, đơn vị, địa 
phương; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tuyệt đối không được chủ 
quan. 

- Giao phòng Y tế huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 
quan: 

+ Kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tất cả các văn bản chỉ 
đạo của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

+ Đôn đốc các cơ quan, đơn vị báo cáo, tổng hợp báo cáo chung về tình 
hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 
Corona trên địa bàn huyện để báo cáo tỉnh đảm bảo theo quy định.  
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+ Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị 
hóa chất, vật tư y tế dự phòng để phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa 
bàn. 

+ Chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn chủ động, tích cực phối hợp với các 
ngành, đoàn thể, lồng ghép tuyên truyền về tình hình diễn biến và biện pháp 
phòng, chống dịch tại các cuộc họp thôn, khu, các cuộc sinh hoạt của các tổ 
chức cơ sở Hội tại địa phương. 

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - 
Kế hoạch, Đội quản lý thị trường số 2 khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân huyện Kế hoạch triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu trong 
thời gian diễn ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-
rô-na (nCoV); đồng thời, tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình giá cả thị trường 
gửi về Sở Công thương đảm bảo yêu cầu tại Văn bản số 211/SCT-QLTM4 ngày 
04/02/2020. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

+ Tập trung tuyên truyền đến từng người dân hiểu và chủ động phòng 
chống dịch cho bản thân, gia đình. 

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải tổ chức 
kiểm tra, rà soát, xác minh, làm rõ các trường hợp đến tạm trú trên địa bàn, đặc 
biệt là người nước ngoài, người Việt Nam và người địa phương mới trở về từ 
Trung Quốc hoặc đi qua vùng dịch. Trên cơ sở đó có biện pháp quản lý, cách ly 
theo đúng quy trình, quy định.  

- Giao Trung tâm Truyền thông và Văn hóa chủ động, liên tục cập nhật 
thông tin trên hệ thống truyền thông (Website, Cổng thông tin điện tử thành 
phần huyện) và cung cấp thông tin cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên 
truyền cho nhân dân biết về tình hình diễn biến, phòng chống dịch viêm đường 
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

- Yêu cầu các cơ quan chức năng khi nhận được tin báo của người dân cần 
tập trung xử lý ngay thông tin và triển khai thực hiện các biện pháp xử lý theo 
thẩm quyền. Báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện. 

2. Về công tác chuẩn bị đầu tư: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Giám đốc Ban quản lý Dự án 
đầu tư xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao làm Chủ đầu tư 
khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công năm 2020, 
các công trình, dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn  mới, Đề án 196. 
Thời gian hoàn thành xong trước ngày 31/3/2020. 

- Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng 
Tài chính - Kế hoạch cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của tập thể, cá nhân 
trong công tác chuẩn bị đầu tư; nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm định các 
dự án trên địa bàn. 

3. Về thực hiện các kết luận sau thanh tra: 
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- Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Thắng Lợi, Bản Sen, |Quan 
Lạn; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ 
tầng, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng công an huyện, Đội trưởng Đội kiểm tra 
trật tự đô thị và môi trường huyện Vân Đồn khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên 
quan để triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra Sở Xây dựng 
và kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về các sai phạm trên các xã đảo. Thời gian 
hoàn thành xong trong quý I năm 2020. 

4. Về công tác giải phóng mặt bằng: 

- Tập trung xử lý, giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB các dự 
án: Đường 58m, Dự án CEO, Dự án Tái định cư xã Hạ Long.  

- Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, Trưởng phòng Tài nguyên và 
Môi trường, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng 
công an huyện, Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất khẩn trương rà soát, hoàn 
tất các thủ tục liên quan theo chức năng nhiệm vụ để triển khai thực hiện cưỡng 
chế thu hồi đất đối với các hộ dân không thực hiện bàn giao mặt bằng. Thời gian 
hoàn thành xong trong tháng 2 năm 2020. 

5. Về chuẩn bị tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020: 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị 
có liên quan thực hiện tốt công tác thâm nhập, nắm chắc và quản lý tốt các 
trường hợp được gọi nhập ngũ; đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng gọi công dân lên 
đường nhập ngũ năm 2020.  

6. Về giải quyết đơn thư: 

Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài (Nam Cảng, 
Bất động sản Hải Phòng, đơn thư của bà con xã Đông Xá, Hạ Long). 

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Trưởng phòng Tài 
nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Lãnh đạo Trung tâm 
phát triển quỹ đất khẩn trương rà soát thực hiện các kết luận, chỉ đạo của UBND 
huyện đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ được giao. 

7. Về giải quyết các nội dung tồn đọng của năm 2019 và tháng 01/2020: 

- Yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị khẩn trương chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của 
Ủy ban nhân dân huyện trên các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo công chức, viên 
chức, hợp đồng lao động, các bộ phận chuyên môn giải quyết, xử lý các nội 
dung công việc theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, Huyện ủy và 
đề nghị của các sở, ngành của tỉnh đảm bảo nội dung, thời hạn; rà soát, thực hiện 
và hoàn thành các nội dung tồn đọng (Theo biểu gửi kèm). Báo cáo kết quả thực 
hiện về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 20/02/2020. 

- Trong tháng 02 năm 2020, các phòng ban, cơ quan chuyên môn được 
giao chủ trì khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung 
giải quyết dứt điểm các nội dung: (1) Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn 
thành việc rà soát các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ trên địa bàn huyện; xử 
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lý sau rà soát việc quản lý, sử dụng đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia 
đình, cá nhân trên địa bàn huyện Vân Đồn; (2) Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoàn 
thành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc các khu dân cư hiện hữu; (3) Trung 
tâm Phát triển quỹ đất, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi 
trường hoàn thành các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Công 
văn số 1565/UBND-VP v/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 447-
TB/HU ngày 22/8/2019 của Huyện ủy …. 

8. Yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm 
ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 380/UBND-TH6 ngày 
21/01/2020 v/v đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 01, 
triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020. Trong đó, tập trung 
thực hiện tốt các nội dung: 

(1) Các phòng ban, cơ quan, đơn vị: 

-  Khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 
111/Ctr-UBND ngày 20/01/2020 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-
CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 
của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 230/NQ- HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Huyện 
ủy, Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện 
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 
2020; Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân 
huyện Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về Nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững. 

 Báo cáo Ủy ban ban nhân dân huyện trước ngày 20/02/2020. 

- Chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo làm việc với Đoàn giám sát theo Quyết 
định số 1324/QĐ-UBKTTW ngày 14/10/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư công giai đoạn 2016-2019; nội 
dung báo cáo làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 
09/6/2014 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-
2020. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân huyện báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề (dự kiến trong quý I/2020) 
các nội dung liên quan như: Về chính sách hỗ trợ đối với các trường ngoài công 
lập trên địa bàn tỉnh; Quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, 
khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở 
chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và trên địa bàn tỉnh thei 
quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 80, Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH1 và để 
giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong khu dân cư tập trung; 
Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020. 
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Các nội dung tham mưu đề xuất (nếu có) gửi về Ủy ban nhân dân huyện 
trước ngày 28/02/2020. 

 (2) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các phòng 
ban, đơn vị có liên quan: 

 - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Kế hoạch thực hiện mục tiêu 
phát triển doanh nghiệp năm 2020 tại Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 
02/12/2019 của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; phù hợp với tình 
hình thực tế của huyện. Thời gian hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân huyện 
trước 24/02/2020.   

 - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Kế hoạch thực Nghị quyết số 
02/NQ/CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia năm 2020; đồng thời, tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện 
các giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp địa phương năm 
2020. Thời gian hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân huyện trước 24/02/2020.   

 - Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện điều 
hành, quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 
222/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 
5155/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu 
ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách 
cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020. 

(3) Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì phối hợp với các phòng ban, 
đơn vị có liên quan: 

- Chủ động, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai 
thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 
Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 và Chương trình phát triển nhà ở 
tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 đảm bảo nội dung, tiến độ yêu cầu. 

 - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các sở, ngành có 
liên quan của tỉnh rà soát, báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các dự án trên địa 
bàn của Tập đoàn Sungroup, FLC, CEO... 

(4) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Công an huyện, Đội Kiểm tra 
traatjt ự đô thị và môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ và 
xử lý nghiêm, kịp thời đối với những vi phạm trong hoạt động khai thác, vận 
chuyển, chế biến và kinh doanh than, cát, đá, sỏi theo Nghị quyết số 16-NQ/TU 
ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân huyện chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của Tỉnh 
ủy về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020. Thời gian hoàn 
thành, trình Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 10/02/2020. 

Bám sát Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc báo cáo đề xuất Ủy ban 
nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 
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huyện Vân Đồn; kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai 
thực hiện theo thẩm quyền ngay khi có ý kiến chỉ đạo cụ thể của Ủy ban nhân 
dân tỉnh. 

 (5) Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chủ trì phối hợp 
với Hạt Kiểm lâm huyện, các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu 
cho Ủy ban nhân dân huyện văn bản chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, 
thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 theo Chương trình hành động số 60/CTr-UBND ngày 06/01/2020 
và Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 (6) Cơ quan Tổ chức - Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về công tác sắp xếp cán 
bộ và thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách sau khi 
thực hiện sáp nhập thôn, khu tại các địa phương đảm bảo theo Nghị quyết số 
220/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định 
hiện hành. 

 Căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các phòng ban, cơ quan, đơn 
vị nghiêm túc thực hiện các nội dung công việc thuộc lĩnh vực phụ trách. Yêu 
cầu Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
nghiêm túc thực hiện. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện quan tâm 
phối hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- TT. UBND tỉnh (b/c); 
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 
- Phòng Tổng hợp (Sở KH-ĐT); 
- TT.HU, TT.HĐND huyện (b/c); 
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó CT UBND huyện (c/đ); 
- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện (t/h); 
- T. trực Hội đồng TĐKT huyện (theo dõi); 
- UBND các xã, thị trấn (t/h); 
- UB MTTQ và các đoàn thể huyện (p/h); 
- Cổng TTĐTTP (đăng tải); 
- Chánh VP, Phó Chánh VP; 
- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Mạc Thành Luân 
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	-  Khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 111/Ctr-UBND ngày 20/01/2020 Chương trình thực hiệ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 230/NQ- HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Huyện ủy, Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững.
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