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TH Ô NG BÁO
Kết luận của Thường trực Huyện ủy
N gày 07/9/2018, Thường trực Huyện ủy đã có phiên làm việc vói BTV Đảng ủy
thị trấn H ải Lăng về tình hình, kết quả sau 02 năm thực hiện N ghị quyết số 02-NQ/HU,
ngày 06/7/2016 của BTV Huyện ủy “về phát triển KT-XH thị trấn Hải Lăng đến năm

2020”. Tham dự phiên làm việc có đồng chí Phạm Đ ình Lọi - UVTV, Phó Chủ tịch
ƯBND huyện, đ/c Lê H ữu Phước- HUV, Phó Chủ tịch UBN D huyện; các Trưởng
phòng: TCKH, KTHT, TNMT; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và CVP
Huyện ủy. Sau khi nghe BTV Đảng ủy thị trấn Hải Lăng báo cáo, kết quả 02 năm thực
hiện N ghị quyết 02 của BTV Huyện ủy và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự
phiên làm việc, Thường trực Huyện ủy thống nhất kết luận:
Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của BTV Huyện ủy, đảng bộ, chính quyền
và N hân dân thị trấn đã có những cố gắng trong việc triển khai thục hiện các mục tiêu, chỉ
tiêu, nhiệm vụ m à N ghị quyết đã đề ra và đạt được m ột số kết quả bước đầu, đó là: Đảng
ủy đã kịp thời xây dựng CTHĐ và chỉ đạo UBND xây dựng K ế hoạch nhằm cụ thể hóa
các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện,
đã có sự phối họp vói các ngành chức năng của huyện để thực hiện các nhiệm vụ trọng
tâm; đã huy động m ọi nguồn lực đầu tư xây dụng các công trình trọng điểm. Vì vậy, đã
góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, VH-XH có những tiến bộ mới, đòi sống Nhân
dân tiếp tục được nâng lên, bộ m ặt đô thị có những khỏi sắc.
T uy nhiên, bên cạnh m ột số két quả đã đạt được, Đ ảng ủy thị trấn Hải Lăng chưa
triển khai thục hiện tốt m ột số nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của BTV Huyện ủy, còn
nhiều mục tiêu và chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch hoặc chậm so vói tiến độ đề ra. CN-TTCN, TMDV phát triển nhỏ lẻ, tự phát Công tác quản lý đất đai, quản lý xây đựng chua chặt chẽ, kiểm
tra thiếu thường xuyên, chậm xử lý các trường hợp vi phạm Công tác phối họp phối họp vói
các ngành chuyên môn thuộc huyện để tham mưu công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô
th ị.. .thiếu đồng bộ, chua bám sát Việc quản lý và chỉnh trang đô thị còn nhiều bất cập, vệ
sinh môi trường thiếu thường xuyên, chua thực sự “Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp”. Hoạt động
VH-TT còn m ang tính thụ động, chưa tạo được nét riêng của thị trấn. Tình hình an ninh trật
tư, vi phạm ATGT, trộm cắp, số đề, cá độ, “tín đụng đen”... đang là những vấn đề rất đáng
quan tâm ..
N guyên n h ân của những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có cả nguyên nhân khách
quan và nguyên nhân chủ quan, ừong đó nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu: Công tác
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện N ghị quyết còn thiếu quyết liệt, chưa đồng
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bộ và thường xuyên; thiếu tính sáng tạo, chưa m ạnh dạn đề ra được những giải pháp, việc
làm m ang tính đột phá. Chậm ban hành hoặc chậm tham m ưu, đề xuất để ban hành hệ
thống các vãn bản của nhà nước về quản lý đô thị, quản lý xây dựng.. lúng túng trong
xác đỉnh trách nhiệm quyền hạn của Đảng ủy, ƯBND cũng như phân công trách nhiệm
của từng cán bộ và nhiều lúc thiếu sự thống nh ất Đặc biệt, trong chỉ đạo, quản lý, điều
hành có nhiều lúc không sâu sát, không bám việc, phát hiện vấn đề nhưng không kịp thời
để xử lý, giải quyết nhất là các vấn đề bức xúc, nổi lên hoặc sai phạm. X ử lý sai phạm
thiểu kiên quyết chưa kịp thời. Công tác xã hội hóa chưa được phát huy; thiếu kiểm tra
chấn chỉnh công tác chỉnh trang đô thị; chưa xây dựng được các điểm TMDV ở các
khóm. Công tác phối hợp với các phòng ban chuyên m ôn cấp huyện thiếu chặt chẽ, lơi
lỏng, không bám s á t thậm chí bỏ quên. Công tác tuyên truyền, vận động chưa sâu rộng,
thiếu thường xuyên; thiếu hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Công tác bố trí cán bộ quản lý xây dụng, địa chính chưa phù họp nên ảnh hưởng đến hiệu
quả công tác.
Đ ể tiếp tục thực hiện tốt N ghị quyết 02-NQ/HU, ngày 06/7/2016 của BTV
Huyện ủy, Thường trực H uyện ủy yêu cầu:

1. UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên m ôn tham mưu thực hiện một số
nhiệm vụ sau:
- Chỉ đạo UBND thị trấn bố trí cán bộ quản lý xây dựng, địa chính phù họp vói
chuyên m ôn, trình độ, năng lực để phát huy công tác tham m ưu cho UBND thị trấn
trong quản lý, điều hành về lĩnh vực xây dựng, địa chính.
- Xây đựng kế hoạch trồng cây trong dải phân cách của đường Ngô Quyền, đầu tư
một số hạng m ục tạo điểm nhấn, hướng tói tạo phố đi bộ vui choi, giải trí cho Nhân dân.
- Tiếp tục củng cố hồ sơ liên quan hộ ông V ăn N gọc Huệ, hoàn thành trước
20/9/2018 để đề xuất phương án giải quyết về GPM B, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu
âm thực
- R à soát sử dụng đất N hà văn hóa khóm 6, đề xuất phương án cho các tổ chức,
cá nhân thuê đất, cùng vói hồ Tả Vệ để tạo điểm nhấn về dịch vụ ,vui choi, giải trí, hoàn
thành trước ngày 30/9/2018.
- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên m ôn tăng cường sự quan tâm thích hợp giải
quyết kịp thòi các kiến nghị, đề xuất của thị trấn Hải Lăng theo quy định.

2. Giao Phòng KTHT chủ trì, phối hợp ƯBND thị trấn tham mưu xây dựng
Đề án thành lập Đội quy tắc quản lý đô thị thị trấn (hoàn thành trong tháng 10/2018).

3. Đảng ủy thị trấn Hải Lăng phải đổi m ới m ạnh m ẽ trong phương thức lãnh
đạo, chỉ đạo; chỉ đạo UBND thị trấn, các ngành tăng cường công tác quản lý điều hành,
phương thức hoạt động, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đổi mói phong cách
làm việc của ngưòi đứng đầu trong hệ thống chính trị và cán bộ, công chức. Tiếp tục rà
soát các nhiệm vụ của N ghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 06/7/2016 của BTV Huyện ủy

“vềphát triển KT-XH thị trấn Hải Lăng đến năm 2020”và Thông báo số 290-TB/HU về
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kết luận của BTV Huyện ủy tại phiên giám sát 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015- 2020 để tổ chúc thực hiện.

4. Đảng ủy chỉ đạo UBND thị trấn
- K ịp thòi tham m ưu xây dựng Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn trình
UBND huyện để giao cho Phòng Tư pháp phối hợp Phòng KTHT thẩm định để ban
hành trong thán g 9/2018.
- R à soát các tuyến đường chưa được bê tông, nhựa hóa để xây dựng kế hoạch
thực hiện hoàn thành trước năm 2020 (báo cáo UBND huyện trong tháng 10/2018).
- R à soát thực trạng sử dụng đất, xây phương án x ử lý từng thửa báo cáo
UBND huyện để có chỉ đạo cụ thể. Q uản lý chặt chẽ đất đai quanh khu vực hồ Nước
Chè thượng, không để người dân xây m ới, cới nới. Phối hợp cơ quan chuyên môn
thuộc huyện đề xuất U BN D huyện có kế hoạch đền bù, quản lý các diện tích ừồng cây
và kế hoạch đền bù nhà cửa, vật kiến trúc theo lộ trình phù hợp vói khả năng của ngân
sách, không nhất thiết thực hiện đền bù cùng m ột lúc ừong lúc ngân sách nhà nước
còn khó khăn.
- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo chỉnh trang đô thị.
5. Đ ồng ý chủ trương cho thị trấn Hải Lăng tiếp nhận nguồn tài trợ của Công ty
EGATi (Thái Lan) để lắp đật các thiết bị luyện tập thể dục, thể thao tại công viên 19/3,
UBND thị trấn lụ a chọn vị trí và phương án quản lý phù hợp trình UBND huyện phê
duyệt (nếu cần thiết thì xin ý kiến BTV Huyện ủy), xây dựng phương án gắn từng vị trí
cụ thể.
Y êu cầu U BN D huyện, các phòng ban cấp huyện liên quan và Đảng uỷ, UBND
thị trấn tập trung triển khai thực hiện tất cả các nội dung của Thông báo kết luận này.
Giao V ăn phòng H uyện uỷ, đồng chí ƯVTV và H U V chỉ đạo thị trấn và các cơ quan
liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo cho BTV Huyện uỷ
biết, chỉ đặo.

Nơi n h â n :
-ƯVTV Huyện uỷ,
- TT HĐND, ƯBND huỵện,
- Đảng ủy, UBND thị ữấn,
- Phòng KTHT, TNMT, VHTT,
- Đ/c HUV chỉ đạo thị trấn,
-LưuVPHU.
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