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THÔNG BÁO 

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

(Ngày 13 tháng 5 năm 2019) 
 
 

 

Tại cuộc họp giao Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện với phòng 

Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Lao động, Thương binh, Xã hội – 

Dân tộc và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (ngày 13/5/2019), bàn giải pháp triển 

khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a, đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch 

UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau: 

 1. Các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Lao động, Thương binh, Xã hội 

- Dân tộc. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, cử cán bộ trực tiếp xuống các xã hướng 

dẫn triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 

30a, 135 như: đăng ký danh mục Dự án cụ thể, hoàn chỉnh Dự án, trình phê 

duyệt trước ngày 30/5/2019. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Tổng hợp, phân bổ kinh phí theo danh mục dự án các xã, thị trấn đăng ký 

thuộc Chương trình hỗ trợ PTSX đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo thuộc Chương 30a năm 2019, xong trước ngày 17/5/2019. 

 3. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn 

 - Khẩn trương đăng ký danh mục Dự án triển khai trên địa bàn, xong 

trước ngày 17/5/2019. 

  - Xây dựng Dự án phù hợp với tình hình thực tế địa phương, lựa chọn mô 

hình có hiệu quả kinh tế, tránh dàn trải; hoàn chỉnh Dự án, trình phê duyệt trước 

ngày 30/5/2019. Hết thời gian này, đơn vị nào không hoàn thành phải chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

- Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

+ Khẩn trương triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được phê 

duyệt. 

+ Thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong 

đó quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được huyện phê 

duyệt. 

+ Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả 

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác hòa giải 
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để giải quyết các tranh chấp trong nhân dân ngay từ cơ sở; nghiêm túc thực hiện 

chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

+ Tăng cường tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý, bảo vệ rừng 

phòng hộ, rừng đầu nguồn; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

tăng cường kiểm tra, cử công chức chuyên môn của xã xuống hướng dẫn thôn 

bản, khu dân cư quy trình, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. 

+ Quan tâm, làm tốt công tác Cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải 

cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của xã theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho 

các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. 

+ Thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2019 “ Tăng cường kỷ luật , 

kỷ cương hành chính , nâng cao trách nhiệm , hiệu quả phục vụ người dân và 

doanh nghiệp”; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra kỷ luật, kỷ cương của đơn vị, thi 

đua xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, nhất là 

người đứng đầu trong thi hành công vụ. 

 + Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, hướng 

dẫn của các phòng chuyên môn và ý kiến Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại các Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, 

đảm bảo thời gian quy định. Làm tốt công tác phối hợp, thông tin hai chiều giữa 

các phòng, đơn vị thuộc huyện với UBND các xã, thị trấn và ngược lại.  

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;      

- UBND các xã, thị trấn (eOffice);   

- Lưu: VT.     

  

 

           TL. CHỦ TỊCH   

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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