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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 

 

Số:   3105   /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Can Lộc, ngày  18    tháng 9 năm 2020 
         

 

THÔNG BÁO  

Kết luận của đồng chí Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc làm việc với thị trấn Đồng Lộc về xây dựng đô thị văn minh 

 
  

Ngày 16/9/2020, UBND huyện tổ chức làm việc với thị trấn Đồng Lộc 

về xây dựng đô thị văn minh. Tham dự làm việc có Đại diện Thường trực 

HĐND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Tổ 

công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thị trấn Đồng Lộc theo Quyết định số 05-

QĐ/HU ngày 08/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng các phòng, 

ban, đơn vị: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi 

trường, Nông nghiệp - PTNT, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Y tế, 

Văn phòng HĐND-UBND huyện; Công an, Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông, Văn phòng điều phối Nông thôn mới, Ban quản lý dự án huyện; Giám 

đốc công ty Điện lực; Hiệu trưởng các trường: THCS, Tiểu học, Mầm non 

Đồng Lộc; Các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo 

UBND, UBMT TQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, công chức 

thị trấn Đồng Lộc; Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố. 

Sau khi nghe Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc báo cáo tình hình thực 

hiện các tiêu chí xây dựng đô thi văn minh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, 

ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, đồng chí Đặng Trần Phong, Chủ 

tịch UBND huyện kết luận: 

Từ một xã miền núi thuần nông cơ sở vật chất hạ tầng còn nhiều hạn 

chế, yếu kém nhưng Đồng Lộc đã tập trung tranh thủ thời cơ, sự ủng hộ của 

các cấp, các ngành từ Trung ương, tỉnh, huyện để xây dựng Đề án, hoàn thành 

các tiêu chí và ngày 11/7/2018 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị 

quyết số 536/NQ-UBTVQH14 thành lập thị trấn Đồng Lộc đúng dịp kỷ niệm 

50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/72018).  

Tuy vậy, dù được công nhận là thị trấn nhưng các tiêu chí đạt còn thấp 

nhất là hạ tầng trong các khu dân cư, chưa đáp ứng được yêu cầu, mong muốn 

của người dân. Trong thời gian qua việc xây dựng thị trấn Đồng Lộc trở thành 

đô thị văn minh còn có những tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

của cấp ủy chưa quyết liệt, việc tổ chức thực hiện của chính quyền địa 

phương chưa sâu sát, chưa tập trung, cầm chừng, chưa có sự thay đổi lớn về 

cơ sở hạ tầng, cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, chưa tạo được phong 

trào thi đua sâu rộng, công tác tuyên truyền, vận động còn thiếu quyết liệt; 

chưa phát huy hết vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; 

phong trào mở đường giao thông chưa quyết liệt, việc phát huy nội lực, đóng 

góp của Nhân dân hạn chế, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa thu hút 

được các dự án đầu tư, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, hiệu quả không 
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cao, chưa có các sản phẩm có chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn và 

du khách về với khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.  

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, triển khai thực 

hiện tốt kế hoạch đề ra, sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng thị trấn Đồng 

Lộc trở thành đô thị văn minh vào năm 2023 đúng dịp kỷ niệm 55 năm chiến 

thắng Đồng Lộc, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, thị trấn Đồng Lộc tập trung 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Đối với Ban chỉ đạo, UBND thị trấn Đồng Lộc: 

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy, phát huy truyền 

thống của người dân Đồng Lộc anh hùng. Tập trung tuyên truyền, vận động 

nhân dân hưởng ứng, cùng đồng sức, đồng lòng, đoàn kết tham gia tích cực  

xây dựng khối phố văn minh. Tranh thủ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh 

nghiệp và cá nhân để xây dựng kết cấu hạ tầng phúc lợi cho vùng chiến 

trường Đồng Lộc. 

- Kịp thời xây dựng khung kế hoạch, lộ trình từ nay đến năm 2023, 

trong đó cần xây dựng kế hoạch từng năm, hàng tháng, hàng tuần đồng thời 

phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các tiêu chí chưa đạt (người phụ 

trách, nguồn lực, thời gian hoàn thành). Nơi nào khó thì đồng chí Bí thư 

Đảng ủy, Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch UBND trực tiếp chỉ đạo để kịp 

thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

 + Hàng tuần BCĐ của thị trấn kiểm tra, soát xét công việc với các tổ 

dân phố có sự tham gia của Tổ công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo tại thị 

trấn Đồng Lộc. 

+ Hàng tháng tổ chức giao ban giữa BCĐ của thị trấn, tổ dân phố với 

một số phòng, ban, đơn vị của huyện có sự tham gia chỉ đạo của đồng chí 

Nguyễn Duy Cường, PCT HĐND huyện và Tổ công tác được BTV Huyện ủy 

phân công chỉ đạo thị trấn Đồng Lộc. 

+ Hàng quý UBND huyện, BCĐ của huyện tổ chức làm việc với BCĐ 

và UBND thị trấn Đồng Lộc để chỉ đạo và kịp thời bổ cứu các vướng mắc 

trong quá trình thực hiện.   

- Lấy khu di tích Ngã ba Đồng Lộc làm động lực để phát triển nông 

nghiệp, thương mại, dịch vụ (sản xuất các sản phẩm như hoa, quả, dược liệu, 

nông sản, xây dựng các nhà hàng phục vụ ăn uống, nghĩ ngơi...phục vụ du 

khách về với Ngã ba Đồng Lộc) nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho 

người dân. Quy hoạch, xây dựng các khu đô thị đầy đủ kết cấu hạ tầng để đấu 

giá tạo nguồn thu ngân sách và có những khu đô thị đẹp thu hút con em địa 

phương và nhân dân về sinh sống, đầu tư trên địa bàn. 

- Về cơ chế thực hiện: 

+ Các Tổ dân phố huy động nhân dân thực hiện, xây dựng các tiêu chí 

thuộc địa bàn của tổ dân phố mình: Nhà văn hóa, đường giao thông, rãnh 

thoát nước, đường hoa, chỉnh trang vườn hộ…. 
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+ Thị trấn chịu trách nhiệm các tiêu chí về cơ sở vật chất: Giao thông 

của các trục đường xã, vĩa hè, thủy lợi, trường học, y tế, thiết chế văn hóa ... 

+ Huyện hỗ trợ: Quy hoạch phân khu; Điện chiếu sáng trục chính; Kêu 

gọi xúc tiến đầu tư (thương mại, nhà máy..); Hệ thống cây xanh các tuyến 

chính, thảm nhựa một số tuyến chính. 

3. Về các ý kiến đề xuất của Đồng Lộc: 

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu văn bản xin UBND tỉnh cho 

xây dựng quy hoạch phân khu thị trấn Đồng Lộc (xong trong tháng 9/2020). 

Hướng dẫn xã về quản lý quy hoạch, cấp phép nhà ở tư nhân… 

- Giao Phòng Văn hóa - Thông tin hướng dẫn UBND thị trấn Đồng Lộc 

xây dựng Đề án đặt tên đường, số nhà thời gian kịp trình HĐND tỉnh kỳ họp 

cuối năm 2020. 

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu xin ý kiến Ban Thường 

vụ Huyện ủy và HĐND huyện cho cơ chế: Kinh phí đấu giá cấp quyền sử 

dụng đất tại thị trấn Đồng Lộc từ năm 2021 - 2023 phần ngân sách huyện 

được hưởng đầu tư lại các công trình tại thị trấn Đồng Lộc. 

- Giao phòng Nội vụ tham mưu Quyết định thành lập Ban chỉ đạo của 

huyện về chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh tại thị trấn Đồng Lộc. 

- Giao Văn phòng NTM huyện tham mưu UBND huyện hỗ trợ thị trấn 

Đồng Lộc cây xanh trồng ở vĩa hè, cây xanh có hoa để trồng các tuyến đường 

nội thị (Hoa ban, Hoa Phượng, Bằng lăng, Osaka…). 

4. Nhiệm vụ trước mắt thị trấn UBND thị trấn Đồng Lộc cần tập 

trung thực hiện: 

- Tập trung xử lý các tồn tại về lấn chiếm, tranh chấp, khiếu kiện về đất 

đai. GPMB các dự án: Ngàn trươi Cẩm Trang; Hồ điều hòa tại khu di tích. 

- Triển khai thực hiện tốt Đề án của UBND huyện về tập trung ruộng 

đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao 

hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Làm thí điểm, làm thành công 

các vùng theo danh sách thị trấn đã đăng ký để nhân ra diện rộng trong các 

năm tiếp theo. Lựa chọn các sản phẩm để tiêu thụ ở Khu di tích Ngã ba Đồng 

Lộc (Nghệ, gừng, hoa, dưa lưới, trồng các lại cây đem lại thu nhập thay thế, 

xóa bỏ cây sắn…). 

- Mời gọi hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn, điểm 

dừng nghỉ bán sản phẩm phục vụ du khách. 

- Thí điểm làm một đoạn đường đạt tuyến phố văn minh…tập trung 

giải tỏa hành lang giao thông, các hộ lấn chiếm lòng, lề đường, chấn chỉnh 

biển quảng cáo. 

- Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách (Đấu giá cấp quyền sử 

dụng đất, thu thường xuyên, thu thuế nhà ở tư nhân...v.v.) 
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Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, 

tại cuộc làm việc với thị trấn Đồng Lộc về xây dựng đô thị văn minh. Yêu cầu 

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Ban chỉ đạo, UBND thị trấn 

Đồng Lộc cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả./. 

Nơi nhận:                                                                               
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đoàn kiểm tra, GS của BTV HU tại Đồng Lộc; 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Ban chỉ đạo, UBND thị trấn Đồng Lộc; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy 
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