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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

(Ngày 06 tháng 5 năm 2019) 
 
 

 Tại cuộc họp giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

huyện ngày 06/5/2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như 

sau: 

1. Văn Phòng HĐND và UBND huyện  

- Nhất trí chuyển Trụ sở làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất về Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện trong thời gian Trụ sở mới của UBND 

huyện hoàn thiện để đưa vào sử dụng và bố trí Trụ sở làm việc của Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả về tầng I của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Giao Văn 

phòng phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện dự toán kinh phí để 

trang trí, mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động của Bộ phận một cửa. 

Việc chuyển trụ sở xong trước ngày 12/5/2019. 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu tổ chức họp Ban Tổ chức 

diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019, xong trước ngày 15/5/2019. 

2. Thanh tra huyện 

- Liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của bà Hoàng Thị Bình, UBND 

huyện giao Thanh tra huyện tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thiện báo cáo 

theo tinh thần Văn bản số 261/VP-BTCD ngày 16/02/2016 của UBND tỉnh, 

xong trước ngày 12/5/2019. 

- Chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường chuẩn bị nội dung 

chương trình đối thoại với các hộ dân thôn Bản Chuông, xã Đình Lập, xong 

trước ngày 20/5/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ huyện tham mưu cho Chủ tịch 

UBND huyện báo cáo và các tài liệu kiểm chứng để làm việc với Thanh tra tỉnh 

theo Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 26/4/2019 của Thanh tra tỉnh về việc 

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Đình Lập trong việc thực hiện 

pháp luật về thanh tra , tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng.  

3. Phòng Tài nguyên – Môi trường 

-  Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát từng thửa 

đất đất cụ thể của Công ty cổ phần Chè Thái Bình, tổng hợp theo hiện trạng chủ 

sử dụng, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2019.  
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- Khẩn trương triển khai thực hiện dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, 

lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, xong 

trước ngày 15/5/2019. 

- Tham mưu cho UBND huyện văn bản gửi Sở Tài nguyên – Môi trường 

đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện tiêu chí số 17 tại xã điểm xây dựng nông thôn 

mới của huyện, hoàn thành trước 15/5/2019. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại 

Thông báo số 115/TB-UBND ngày 19/4/2019 về kết luận giao ban Chủ tịch, các 

Phó chủ tịch UBND huyện (ngày 17/4/2019), cụ thể: 

+ Tham mưu phương án cụ thể về công tác triển khai xây dựng Chợ 

Trung tâm thị trấn Nông trường Thái Bình, báo cáo UBND tỉnh, hoàn thành 

trong tháng 5/2019. 

- Trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án khắc phục ô nhiễm môi 

trường, cải tạo thành khuôn viên cây xanh thị trấn Đình Lập, xong trước ngày 

20/5/2019). 
  

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc 

tham mưu cho UBND huyện báo cáo thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 

ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người 

có công trên địa bàn để phục vụ làm việc với đoàn kiểm tra của Hội chiến binh 

tỉnh theo Kế hoạch 74/KH-CCB ngày12/4/2019, xong trước ngày 30/5/2019). 

 - Khẩn trương trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình 

theo Đề án 109 xong trước ngày 15/5/2019. 

 - Tham mưu Kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT năm 2019, hoàn thành 

trước ngày 15/5/2019. 

 5. Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với xã Bắc Lãng, chú trọng các 

tiêu 6,7,9,17. Tham mưu phân công thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện phụ trách 

từng thôn, thường xuyên xuống để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xã thực hiện 

các tiêu chí nông thôn mới. Giao Phòng NN và PTNT chủ trì, đôn đốc, theo dõi, 

tổng hợp kết quả đi cơ sở của các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện được giao 

phụ trách từng thôn của xã Bắc Lãng, báo cáo kết quả về UBND huyện để kịp 

thời nắm, chỉ đạo. 

- Đôn đốc các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới khẩn trương triển khai xây 

dựng khu dân cư kiểu mẫu, thực hiện các mô hình phát triển sản xuất thuộc 

Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 và các mô hình phát triển sản 

xuất thuộc Chương trình mục tiêu năm 2018. Phối hợp với Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện đề nghị chủ đầu tư khi thi công xong các công trình, tiến 

hành xây gờ hai bên đường để trồng hoa, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, 

đẹp. 
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- Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động, thương binh, xã hội – Dân tộc, 

phòng Tài chính – Kế hoạch đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ 

PTSX đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương 

trình 30a năm 2018, 2019; bố trí cán bộ xuống xã trực tiếp khảo sát và hướng 

dẫn cụ thể; khẩn trương hoàn chỉnh trình phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển sản 

xuất, phân bổ nguồn vốn năm 2019, chậm nhất đến ngày 15/5/2019 hoàn 

thành phê duyệt đề án các xã, thị trấn và phân bổ vốn năm 2019. 

- Khẩn trương tham mưu cho UBND huyện báo cáo thực hiện kết luận 

Thanh tra số 37/KL - TTr ngày 8/4/2019 của Thanh tra tỉnh về việc quản lý, sử 

dụng nguồn kinh phí trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, hoàn thành trước ngày 

12/5/2019.      

- Tham mưu tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2018; phối hợp với Phòng Nội vụ đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu, hoàn thành trước ngày 20/5/2019.                       

6. Phòng Nội vụ 

- Phối hợp với Văn phòng tham mưu tổ chức cuộc họp rà soát các đơn vị 

hành chính cấp xã có các sự kiện lịch sử cách mạng liên quan đến tiêu chí xác 

định xã An toàn khu (ATK) huyện Đình Lập, xong trước ngày15/5/2019. 

- Phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện báo 

cáo và các tài liệu kiểm chứng để làm việc với Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 

92/QĐ-TTr ngày 26/4/2019 của Thanh tra tỉnh  

7. Phòng Tài chính- Kế hoạch 

- Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện báo cáo làm việc với Chủ tịch 

UBND tỉnh, trong đó đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra và đề xuất, kiến nghị, hoàn thành 

trước ngày 20/5/2019. 

  - Chủ trì, phối hợp với Thanh tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành 

kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên của các đơn vị 

trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, từ năm 2011- 2018, 

chú trọng kiểm tra chặt chẽ việc chi ngân sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, 

ngày 24/12/2010 của Chính phủ đối các năm 2016, 2017,2018, xong trước ngày 

30/5/2019. 

8. Phòng Văn hóa – Thông tin: Tiến hành rà soát, thống kê, kiểm tra các 

nhà văn hóa thôn, khu phố trên địa bàn, báo cáo UBND huyện trước ngày 

20/5/2019. 

9. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

- Tăng cường phối hợp với phòng chuyên môn có liên quan, đôn đốc, 

hướng dẫn các xã triển khai thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ Chương trình giảm 

nghèo để đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. 

- Khẩn trương hoàn thiện các văn kiện Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu 

số huyện lần thứ III năm 2019, xong trước ngày 14/5/2019 để UBND huyện 

trình xin ý kiến Ban thường vụ tại kỳ họp thứ bốn mươi năm.                                                     
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 10. Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn 

- Thực hiện nghiêm túc ý kiến Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại các 

kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Quá trình thực hiện 

nhiệm vụ được giao, nếu có khó khăn, vướng mắc, không thể đảm bảo tiến độ 

công việc theo chỉ đạo, phải chủ động báo cáo lãnh đạo UBND huyện phụ trách 

lĩnh vực để nắm và chỉ đạo. 

- Thường xuyên cập nhật, xử lý văn bản trên hệ thống Văn phòng điện tử 

Eoffice để kịp thời xử lý các công việc được lãnh đạo UBND huyện giao và tuân 

thủ đúng quy trình phân luồng văn bản đã được tập huấn. 

- Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần 

trách nhiệm trong công việc; chủ động phối hợp, tham mưu thực hiện lĩnh vực 

được phân công phụ trách.   

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

(eOffice)          

- UBND các xã, thị trấn; (eOffice);  

- Lưu: VT.                                                                             

   

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 
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