
THÔNG BÁO
Lịch kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức ra quân đầu xuân

và "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất năm 2018

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2018 về việc ra
quân đầu xuân và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  Xuân
Mậu Tuất năm 2018, UBND huyện tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ
chức ra quân đầu xuân và "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu
Tuất năm 2018 đối với các xã, thị trấn như sau:

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA: Gồm 04 đoàn, cụ thể:

1. Đoàn số 1 gồm:

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng
đoàn.

- Thành viên gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa
và Thông tin; Huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông,
Trạm Trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện.

- Đơn vị kiểm tra: Xã Đình Lập, thị trấn Đình Lập và Cường Lợi.

2. Đoàn số 2 gồm:

- Đồng chí Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng đoàn

- Thành viên gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Lao động,
Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hội Liên
hiệp phụ nữ huyện, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện.

- Đơn vị kiểm tra: Xã Bính Xá, Kiên Mộc và Bắc Xa.

3. Đoàn số 3 gồm:

- Đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng
đoàn.



- Thành viên gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên
và Môi trường, Hạt Kiểm lâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và
Truyền thông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Trưởng Trạm Thú y.

- Đơn vị kiểm tra: Xã Thái Bình và thị trấn Nông Trường Thái Bình.

4. Đoàn số 4 gồm:

- Đồng chí Nông Minh Cát,  Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng
đoàn.

- Thành viên gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân, Chi cục Trưởng
Chi cục Thống kê, Trạm Trưởng Trạm Khuyến nông huyện.

- Đơn vị kiểm tra: Xã Châu Sơn, xã Bắc Lãng.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức ra quân tham gia làm thuỷ lợi,
nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, trồng
cây, trồng rừng và bảo vệ rừng...

III. THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Thời gian kiểm tra: 09h30 ngày 23/02/2018 (Tức ngày 08/01 âm
lịch).

- Các thành viên Đoàn kiểm tra xuất phát tại địa điểm tổ chức Phát
động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018 (trụ
sở mới của Ban CHQS huyện, thôn Bình Chương, xã Đình Lập).

- Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe cho các Đoàn công tác.

2. Phương pháp kiểm tra:  Làm việc nhanh với UBND các xã, thị
trấn về công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị; sau đó ra thực tế kiểm tra tình
hình, kết quả triển khai ra quân đầu xuân và "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn
Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất năm 2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



1. UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng báo cáo tình hình công
tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị; bố trí cán bộ, công chức xã làm việc trên cơ
sở báo cáo bằng văn bản của xã theo nội dung kiểm tra, in đủ cho các thành
phần tham dự; Chủ động mời lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn
và các thành phần liên quan tham dự làm việc với đoàn. Sau đó cùng đoàn ra
thực tế để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ra quân đầu xuân và "Tết
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất năm 2018.

2. Căn cứ vào thành phần, thời gian, địa điểm tập trung, đề nghị các
cơ quan, đơn vị chủ động bố trí thành phần tham dự đầy đủ các đoàn kiểm
tra.

3.  Kết thúc đợt kiểm tra, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chịu
trách nhiệm tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả đợt kiểm tra.

Thông báo này thay cho giấy mời./.


