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THÔNG BÁO 

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

(Ngày 03 tháng 6 năm 2019) 
 
 

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

huyện ngày 03/6/2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như 

sau: 

1. Phòng Nội vụ 

- Xem xét Tờ trình số 141/TTr-NV ngày 21 tháng 5 năm 2019 của phòng 

Nội vụ về việc xin ý kiến mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên 

chức và người hoạt động không chuyên trách năm 2019. UBND huyện nhất trí 

mở 03 lớp, yêu cầu bổ sung thêm chuyên đề: Giao đất, cho thuê đất, quản lý và 

giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm về đất đai.  

Giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng vào các ngày thứ 7, chủ nhật. 

- Các đề xuất về phương án nhân sự tại một số cơ quan, đơn vị, xã, thị 

trấn: có Thông báo riêng. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu Kế hoạch kết nối các đơn vị hành chính cấp huyện, các 

doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế kết nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã 

biên giới, hoàn thành trước ngày 8/6/2019.  

- Chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng 

làm việc với các Sở ngành chuyên môn cấp trên, đề nghị hướng dẫn triển khai 

công tác đấu giá đất trên địa bàn huyện. 

- Xem xét Báo cáo số 23/BC-VHTT ngày 28/5/2019 của Phòng Văn hóa – 

Thông tin về kết quả kiểm tra Nhà văn hóa thôn tại xã Bắc Lãng, giao Phòng Tài 

chính – Kế hoạch huyện tham mưu, đề xuất, hoàn thành trước ngày 12/6/2019. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường   

- Tham mưu xây dựng phương án sử dụng đất của 02 Công ty trả lại cho 

huyện, hoàn thành trong tháng 6/2019.  

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất rà soát đất quốc 

phòng tại khu 8 thị trấn Đình Lập, báo cáo UBND huyện trước ngày 15/6/2019. 

- Kiểm tra 02 bể lưu chứa phân bón MV-L của Công ty Cổ phần Dược 

liệu tốt tại xã Châu Sơn, Đồng Thắng, báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 

8/6/2019 
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4. Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc. 

Khẩn trương hoàn thiện báo cáo chính trị, kịch bản chương trình, phóng 

sự, các tham luận tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019; 

tham mưu tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc 

Ban Tổ chức Đại hội gửi UBND huyện trước ngày 9/6/2019. 

5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

- Khẩn trương báo cáo UBND huyện về phương án xử lý mặt sân vận 

động, hoàn thành trước ngày 10/6/2019 

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để phê duyệt báo cáo kinh tế -

kỹ thuật dự án ngập úng khu 7, vỉa hè tại khu 3, xử lý ô nhiễm môi trường tôn 

tạo thành khuôn viên cây xanh Đình Háng Slấp, xong trước ngày 20/6/2019. 

- Hoàn thiện các thủ tục và nghiệm thu công trình khu nhà vệ sinh tại sân 

vận động trung tâm huyện, nhà Văn hóa khu 5. Báo cáo đề xuất đơn vị quản lý 

phù hợp với thực tế trong tháng 6/2019.  

7. Văn Phòng HĐND và UBND huyện  

- Xem xét Tờ trình số 39 –TTr/UBH ngày 10/5/2019 của Ủy ban Hội 

LHTN Việt Nam huyện về việc xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đại 

biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đình Lập lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024, giao 

Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp, tham mưu lịch duyệt văn kiện Đại 

hội và thống nhất thời gian tổ chức Đại hội.  

- Rà soát, hoàn thiện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri trước và tại kỳ họp thứ chín HĐND huyện (kỳ họp cuối năm 2018), hoàn 

thành chậm nhất ngày 08/6/2019. 

-  Tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện làm việc với các lực lượng chức 

năng tại cửa khẩu phụ Bản Chắt về công tác chống thất thu, việc bốc xếp hàng 

hóa của HTX tại cửa khẩu phụ Bản Chắt, xong trong tháng 6/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tham mưu cho 

UBND huyện làm việc với UBND xã Kiên Mộc về thực hiện Thông báo kết 

luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra xây dựng NTM năm 2019 

tại xã Kiên Mộc, xong trong tháng 6/2019. 

8. 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. 
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- 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;( eOffice) 

- 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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