
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VŨNG LIÊM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––– –––––––––––––––––––––––––– 

Số: 570 /TB-UBND Vũng Liêm, ngày 14 tháng 4  năm 2016 
 

THÔNG  BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại hội nghị sơ kết quí I năm 2016. 
–––––––––– 

 

Ngày 05/4/2016, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết tình hình 

kinh tế -  xã hội, an ninh – quốc phòng quý I, chiến dịch mùa khô và triển khai kế 

hoạch quý II, những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 năm 2016. Tham dự hội nghị 

có ông Nguyễn Thành Chiến – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Ban kinh tế 

- xã hội Hội đồng nhân dân huyện, các thành viên UBND huyện, lãnh đạo các ban 

ngành, đoàn thể huyện và UBND 17 xã - thị trấn (vắng 03 xã: Tân Quới Trung, 

Trung Hiệp, Quới Thiện và 06 ngành: Chi cục Thống kê, Phòng giao dịch Ngân 

hàng Công thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Pháp chế HĐND huyện, Văn phòng 

Huyện ủy, Chi nhánh cấp nước huyện). Hội nghị do ông Lê Văn Lập, Chủ tịch 

UBND huyện chủ trì và ông Hồ Công Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện điều 

hành. 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu các xã - thị trấn, các ban 

ngành huyện và các thành viên UBND huyện, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của ông 

Nguyễn Thành Chiến – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch UBND 

huyện kết luận chỉ đạo như sau: 

1. Về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh – 

quốc phòng quý I, chiến dịch mùa khô và kế hoạch quý II, những nhiệm vụ 

trọng tâm trong tháng 4 năm 2016: 

Thường trực UBND huyện tiếp thu các ý kiến phát biểu đóng góp của các đại 

biểu và sẽ nghiên cứu đưa vào chỉ đạo trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2016. 

Giao Văn phòng HĐND và UBND bổ sung, tu chỉnh các dự thảo báo cáo trình 

Thường trực UBND huyện ký ban hành chính thức. 

2. Về các ý kiến đề nghị, kiến nghị của đại biểu: 

2.1. UBND xã Hiếu Thuận: 

- Đề nghị huyện sớm thi công hoàn thành đoạn còn lại của tuyến đê bao thuộc 

ấp Phú Cường (đoạn từ cầu xã Hiếu Thuận đến cầu Nhà Thờ): Giao Trưởng phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời đơn vị thi công đến làm việc xem có khó 

khăn, vướng mắc gì để phối hợp giải quyết và thống nhất thời gian thi công hoàn 

thành công trình, trong buổi làm việc có biên bản từng nội dung cụ thể; báo cáo Phó 

Chủ tịch phục trách khối chỉ đạo thực hiện.  

- Theo quy hoạch xã nông thôn mới đã được phê duyệt nhưng trong quá trình 

thực hiện UBND xã thấy có một số nội dung cần điều chỉnh cục bộ như đường liên 

xóm xuống đường dân sinh và một số nội dung nhỏ khác, đề nghị cho xã tự điều 
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chỉnh cục bộ sau đó thông qua Ban Thường vụ, HĐND xã có ý kiến và trình UBND 

huyện phê duyệt: Nội dung này được Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng trả lời là 

thống nhất cho UBND xã tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch nông thôn mới theo ý 

kiến của xã (từ đường liên xóm xuống đường dân sinh) trước khi điều chỉnh phải 

lấy ý kiến của các ngành chuyên môn huyện, đặt biệc là ý kiến của Ban chỉ đạo 

nông thôn mới huyện và hoàn thành hồ sơ trình UBND huyện (thông qua Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng) xem xét trình phê duyệt theo quy định. 

2.2. UBND xã Hiếu Nghĩa: 

- Hiện nay tuyến đê bao sông Trà Ngoa – Ngã Chánh đã cơ bản hoàn thành 

nhưng chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, đề nghị ngành chức năng sớm nghiệm thu 

đưa vào sử dụng trong tháng 04/2016, nếu không nghiệm thu được toàn tuyến thì đề 

nghị nghiệm thu 01 đoạn khoảng 800m (điểm đầu nhà ông 5 Thủng ấp Hiếu Ân, 

điểm cuối ấp Thới Hoà) để xã tiến hành làm đường liên xóm, vì hiện nay vận động 

nhân dân đóng góp kinh phí làm đường liên xóm cơ bản xong: Công trình này do 

Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, giao Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn liên hệ với chủ đầu tư trước mắt nghiệm thu 01 đoạn 800m (điểm 

đầu nhà ông 5 Thủng ấp Hiếu Ân, điểm cuối ấp Thới Hoà) để xã làm đường liên 

xóm và báo cáo kết quả làm việc về Thường trực UBND huyện nắm để chỉ đạo tiếp. 

- Trục chính nội đồng liên quan đến 3 xã Hiếu Thành-Hiếu Nhơn-Hiếu Nghĩa 

có 01 đoạn từ Hiếu Ân – Hiếu Thảo (Hiếu Nghĩa) đã rải đá cấp phối và gây ảnh 

hưởng bụi làm người dân bức xúc, đề nghị khẩn trương thi công hoàn thành để 

không ảnh hướng đến môi trường và sinh hoạt của người dân trong khu vực: Công 

trình này do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, theo báo cáo của Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay đơn vị thi công đã thực hiện xong 

giai đoạn 1 (rãi đá cấp phối), giai đoạn 2 chủ đầu tư đang xin chủ trương UBND 

tỉnh để tiếp tục thực hiện phần tưới nhựa, khi có chủ trương chủ đầu tư sẽ hoàn 

thành giai đoạn 2; giao Phòng Nông nghiệp và PTNT thường xuyên liên hệ chủ đầu 

tư tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, báo cáo Thường trực UBND huyện nắm để chỉ 

đạo. 

- Tuyến kênh 25 liên quan đến 09 ấp của xã, tuyến kênh này đã nạo vét năm 

2007, đến nay đã bị bồi lắng không đảm bảo cung cấp nước để phục vụ sản xuất 

trong thời gian tới; đề nghị huyện có kế hoạch nạo vét để phục vụ sản xuất cho khu 

vực này: Tuyên kênh này UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT 

khảo sát xong và đưa công trình vào danh mục chống hạn, xâm nhập mặn năm 

2016. 

- Về hộ nghèo đến cuối năm 2015 xã chỉ còn 45 hộ, nhưng qua điều tra rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020, 

thì hộ nghèo của xã tăng lên 120 hộ chiếm tỷ lệ 5,78%, vượt ngưỡng quy định xã 

nông thôn mới; đề nghị huyện có ý kiến chỉ đạo để xã giảm hộ nghèo theo đăng ký 

đầu năm: Nội dung này được Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trả 

lời là hiện xã Hiếu Nghĩa ở mức 120 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,78%, so với chuẩn 

nghèo thấp hơn 0,22% (theo quy định 6%) do đó không ảnh hướng đến tiêu chí 

nông thôn mới của xã. UBND huyện giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

tham mưu UBND huyện sau cuộc họp này có văn bản chỉ đạo về kế hoạch giảm 

nghèo cho các xã. 
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2.3. UBND xã Quới An: 

- Về công tác thẩm định lúa Hè thu, cây màu, cây ăn trái bị thiên tai hạn, xâm 

nhập mặn, ngày 31/3/2016 Phòng Nông nghiệp và PTNT kết hợp UBND xã triển 

khai văn bản lập thủ tục hỗ trợ về thiên tai để người dân bị ảnh hưởng từ 30% trở 

lên đến đăng ký; theo quy định danh sách phải được niêm yết tại ấp (10 ngày), xã 

(10 ngày) sau đó gửi về huyện thẩm định gửi về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai 

– tìm kiếm cứu nạn tỉnh, nhưng về thời gian và mức hỗ trợ xã chưa rõ; một số hộ 

dân đăng ký xã chưa thẩm định nhưng đến thời gian thu hoạch thì người dân đã thu 

hoạch lúa xong do đó công tác thẩm định mức độ thiệt hại gặp nhiều khó khăn; đề 

nghị huyện có ý kiến chỉ đạo để xã tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo: Giao 

Phòng Nông nghiệp và PTNT kết hợp UBND xã tiến hành rà soát lại danh sách các 

hộ bị ảnh hưởng đề nghị hỗ trợ, trong đó xác định rõ hộ dân nào chưa thẩm định (đã 

thu hoạch xong) sau đó mời từng hộ dân lên làm rõ diện tích, mức độ thiệt hại và 

hoàn thành danh sách gửi về tỉnh theo đúng thời gian quy định. 

- Đối với cống Rạch Đình, Rạch Miễu bị hư không giữ nước được, xã đã liên 

hệ Phòng Nông nghiệp và PTNT đến khảo sát nhưng đến nay chưa có giải pháp 

khắc phục: Giao Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối 

hợp với UBND xã Quới An thực hiện hoàn thành trong tháng 04/2016. 

- Tuyến đê bao ấp Nhứt – Hiệp Trường đã thi công xong, chưa nghiệm thu bàn 

giao nhưng hiện nay có 01 số đoạn bị xuống cấp và sạt lỡ sâu vào phần sân của nhà 

dân, xã đã báo Phòng Nông nghiệp và PTNT có đến khảo sát nhưng chưa thấy khắc 

phục; đề nghị chủ đầu tư sớm khắc phục để đảm bảo phòng chống thiên tai trong 

thời gian tới: Giao Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 

04/2016 phối hợp đơn vị thi công, UBND xã trực tiếp khảo sát và tiến hành khắc 

phục ngay các đoạn sạt lỡ, đặt biệc là các đoạn đê bao sạt lở sâu ảnh hướng đến sinh 

hoạt của người dân, báo cáo Phó Chủ tịch phụ trách khối chỉ đạo thực hiện. 

2.4. UBND xã Trung Nghĩa: 

- Tuyến kênh ấp 3, chiều dài trên 3.000m (nằm dọc theo đường tỉnh 907) và 

tuyến kênh 5 Nam đã nạo vét cách đây 6 - 7 năm, đến nay đáy kênh và mặt ruộng 

gần bằng nhau nên gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, tuyến kênh này đã được 

huyện khảo sát xong, nhưng chưa triển khai thực hiện; đề nghị huyện sớm triển khai 

thi công để đảm bảo nước phục vụ sản xuất vụ Hè thu 2016: Giao Trưởng phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát lại các công trình thuỷ lợi đã 

khảo sát đến nay hồ sơ hoàn thành chưa và xác định các công trình bức xúc cần 

thực hiện ngay để chống hạn, xâm nhập mặn; riêng 02 tuyến kênh ấp 3 và 5 Nam 

khẩn trương kiểm tra lại hồ sơ, nguồn vốn trong tháng 04/2016 và đề xuất UBND 

huyện chỉ đạo thực hiện. 

- Tại điểm họp chợ xã qua nhiều giai đoạn chưa thu được phí mặt bằng do 

chồng chéo giai đoạn trước, sau; được sự chỉ đạo của huyện giao đất có thu tiền 

điểm họp chợ, trong năm 2014 đã hoàn thành thủ tục và làm việc với dân xong 

nhưng đến nay chưa giao được mặt bằng và thu thuế của điểm họp chợ; đề nghị 

huyện sớm thực hiện hoàn thành trong năm 2016: Giao Trưởng phòng Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì kết hợp các ngành chức năng, UBND xã Trung Nghĩa trong 

tháng 04/2016 mời các hộ dân được giao đất đến thông báo số nền, diện tích và số 
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tiền hộ dân phải nộp khi giao đất, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực UBND 

huyện. 

2.5. UBND thị trấn Vũng Liêm: 

- Tuyến kênh giữa Rạch Trúc – Trung Tín đã lâu chưa nạo vét nên đã bị bồi 

lắng ảnh hưởng đến việc tưới tiêu, đặc biệt là diện tích màu tập trung khu vực này là 

rất lớn; được huyện cho nạo vét nhưng nguồn kinh phí từ thuỷ lợi phí của thị trấn 

không đảm bảo (chí phí nạo vét tuyến kênh khoảng 140 triệu đồng); đề nghị huyện 

xem xét hỗ trợ kinh phí nạo vét tuyến kênh này để phục vụ sản xuất và trồng màu 

của người dân: Tuyến kênh này có chiều dài khoảng 1.830m, huyện đã đưa vào 

danh mục công trình chống hạn, xâm nhập mặn năm 2016. 

- Về công tác bầu cử trong quá trình lập danh sách cử tri thì trên địa bàn thị 

trấn có nhà tạm giam, tạm giữ của Công an huyện; đề nghị huyện cho ý kiến để 

UBND thị trấn tiến hành thực hiện các bước tiếp theo nhằm đảm bảo đúng thời gian 

theo kế hoạch: UBND các xã – thị trấn thành lập 182 tổ bầu cử (trong đó có 01 tổ 

X); các đối tượng tạm giam, tạm giữ sẽ bỏ phiếu tại Tổ X đặt tại Công an huyện, 

phần này giao Công an, Phòng Nội vụ và UBND thị trấn phối hợp tổ chức bầu cử 

đúng quy định. 

2.6. Ý kiến chung của UBND xã Hiếu Thuận và Hiếu Nghĩa: Về đề nghị 

huyện hỗ trợ thêm thùng chứa rác thải để thực hiện tiêu chí môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới, cũng như thực hiện ấp văn hoá tiêu biểu sáng – xanh – sạch – 

đẹp trong năm 2016: Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà 

soát lại nhu cầu bổ sung thêm thùng chứa rác thải ở các xã – thị trấn, trong tháng 

04/2016 báo cáo Thường trực UBND huyện. 

3. Những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2016:  

Ngoài những nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, an ninh – quốc phòng quý II năm 2016, đề nghị các ngành và xã – thị trấn cần 

lưu ý các vấn đề trọng tâm: 

3.1. Các ngành, UBND các xã – thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm 

Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn tỉnh đến từng cán bộ - công chức – viên chức nắm để thực hiện. 

3.2. Công tác phòng chống thiên tai hạn, xâm nhập mặn: Tập trung chỉ đạo 

công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn huyện, theo nội dung Chỉ thị 

số 06/CT-UBND và Công văn số 205/UBND-KTTH của UBND huyện. Chỉ đạo 

quyết liệt các giải pháp giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất và chăm lo ổn định đời 

sống nhân dân; thông tin kịp thời tình hình hạn, xâm nhập mặn để người dân biết 

chủ động điều tiết nguồn nước sinh hoạt và sản xuất; đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

các công trình phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn; đặc biệt là các công trình thủy lợi 

nội đồng phải hoàn thành trong tháng 4/2016. 

3.3. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2016 – 2021 là nhiệm vụ trọng tâm số 1, các ngành, các cấp cần tập trung 

dồn sức chỉ đạo. Từ nay đến khi kết thúc bầu cử các ngành và xã - thị trấn tập trung 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động về bầu cử cả về chiều rộng và chiều sâu, 

với nhiều hình thức phong phú làm cho cử tri thông hiểu sâu rộng về ý nghĩa, mục 
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đích cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri, đi bầu đông, đúng, đủ, để ngày 

bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. Chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần đảm bảo tổ 

chức cuộc bầu cử đạt kết quả thắng lợi: đúng luật, dân chủ, an toàn và tiết kiệm, kết 

thúc nhanh gọn, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đông, số phiếu hợp lệ cao, bầu đúng, 

bầu đủ số đại biểu. 

3.4. Tài nguyên và Môi trường: Đẩy nhanh tiến độ thẩm định cấp giấy chứng 

nhận dự án VLap, cần xác định rõ gặp khó khăn ở khâu nào để tháo gỡ, đối với Chủ 

tịch UBND các xã cần kiểm tra lại việc thực hiện dự án VLap của công chức địa 

chính xã về kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể: Những hồ sơ nào đủ điều kiện sớm 

hoàn thành thủ tục cấp đổi, hồ sơ nào cần bổ sung thủ tục thì nhanh chóng liên hệ 

chủ hộ, các ngành liên quan để sớm hoàn thành thủ tục không để kéo dài hoặc 

không thực hiện. Phòng Tài nguyên và Môi trường – Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai - địa chính xã phải phối hợp chặt chẽ hơn trong quá trình thực hiện, có khó 

khăn phải báo cáo Thường trực UBND huyện kịp thời để chỉ đạo giải quyết. 

3.5. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông, phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

3.6. Thực hiện chương trình công tác cụ thể quí II/2016: Các ngành được giao 

chủ trì thực hiện phải có kế hoạch phân công nhiệm vụ từng bộ phận, cá nhân tổ 

chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, báo cáo Thường trực UBND huyện đúng 

theo thời gian quy định.    

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông 

báo đến các ngành và UBND các xã - thị trấn để tổ chức thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Thường trực UBND huyện 

để có uốn nắn chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:  
- Ông Đặng Văn Lượng-PCVP. UBND tỉnh; 

- TT. HU, TT. HĐND huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Các ban ngành huyện (gởi qua mạng); 

- UBND xã - thị trấn (gởi qua mạng); 

- Ban LĐVP (gởi qua mạng); 

- Các CVNC' (gởi qua mạng); 

- Lưu: VT. (Photo 08 bảng); 
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