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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 6 năm 2019;  

giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện với các phòng, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019  
 

 

          Ngày 13,14/6/2019, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 

6/2019 và giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện với các phòng, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019. Sau khi thảo luận, thống nhất, 

đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:  
 

I. Đối với các văn bản trình Ban Thường vụ huyện ủy và kỳ họp giữa 

năm của HĐND huyện 

1. Tờ trình và dự thảo Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (Trình Ban Thường 

vụ Huyện ủy); dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về một số chủ trương, giải 

pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019 (Trình kỳ họp giữa năm HĐND huyện) 

do phòng Tài chính - Kế hoạch trình.  

Dự thảo các văn bản đã đánh giá tương đối đầy đủ về tình hình kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm cần 

tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. UBND huyện cơ bản nhất trí 

với nội dung dự thảo. Tuy nhiên yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu 

đầy đủ ý kiến tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật thông 

tin, số liệu mới nhất; đánh giá kết quả đạt được, bổ sung hạn chế, nguyên nhân 

dẫn đến hạn chế, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (thống nhất số liệu về 

kinh tế ước thực hiện 30/6/2019, đối với số liệu về đơn thư, khiếu nại và an ninh 

chính trị lấy số liệu 15/6/2019). Hoàn thiện dự thảo Tờ trình, báo cáo gửi Ban 

Thường vụ Huyện ủy và các đại biểu HĐND huyện trước khi tổ chức kỳ họp thứ 

mười HĐND huyện 10 ngày. 

2. Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 

2019(phòng Tài chính - Kế hoạch trình). 

Trong bối cảnh 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

còn nhiều khó khăn, thách thức, với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị 

và nhân dân, tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng so với dự toán và cùng kỳ năm 

2018, chi ngân sách đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện. Kết 

quả thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 đã 
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được đề cập đầy đủ tại dự thảo báo cáo. UBND huyện nhất trí thông qua. 

3. Dự thảo Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn quyết 

toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương 

năm 2018 (phòng Tài chính - Kế hoạch trình). 

UBND huyện cơ bản nhất trí, giao phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục rà 

soát, hoàn thiện để trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND huyện.  

4. Dự thảoTờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán 

một số khoản thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019(phòng Tài chính - Kế 

hoạch trình). 

UBND huyện nhất trí thông qua. 

5. Dự thảo Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung 

một số danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2019 

(phòng Tài chính - Kế hoạch trình). 

UBND huyện cơ bản nhất trí, giao phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục rà 

soát, chỉnh sửa, hoàn thiện để trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND huyện.  

6. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban thường 

vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045(phòng Tài chính - Kế hoạch trình). 

UBND huyện nhất trí thông qua. 

7. Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác đầu tư xây 

dựng cơ bản trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2019 (Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện trình). 

Trong 6 tháng đầu năm công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung 

chỉ đạo quyết liệt, kế hoạch phân bổ vốn kịp thời, các nguồn vốn giao tập trung 

xử lý nợ khối lượng xây dựng cơ bản và các công trình hoàn thành được ưu tiên 

bố trí hoàn trả, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, đặc biệt là các dự án 

có khả năng hoàn thành trong năm 2019, hạn chế tối đa các dự án khởi công 

mới, không có khả năng hoàn thành, việc thực hiện quy trình tự thủ tục đầu tư, 

khởi công xây dựng, công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, chú 

trọng đảm bảo chất lượng công trình theo quy định; tích cực tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng. 

UBND huyện cơ bản nhất trí, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện tiếp tục rà soát, hoàn thiện. 

8. Tờ trình và dự thảo Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 

2019 (phòng Nông nghiệp và PTNT trình) 

6 tháng đầu năm 2019, các ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã 

và nhân dân trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng trong triển khai Chương 
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trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đạt được một số kết quả 

nhất định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số xã còn lúng túng, xây 

dựng kế hoạch còn chung chung, chưa cụ thể, chưa xác định được lộ trình cần 

thực hiện; chỉ dừng lại ở việc đăng ký mà chưa có giải pháp để thực hiện các 

tiêu chí đã đăng ký, còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, dẫn đến kết quả 

thực hiện trong 6 tháng đầu năm còn hạn chế. 

UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với 

các phòng chuyên môn, UBND các xã khẩn trương rà soát, xác định các tiêu chí 

tập trung phấn đấu thực hiện, có giải pháp, lộ trình cụ thể, phù hợp với tình hình 

địa bàn, tránh làm dàn trải, không có trọng tâm trọng điểm. Tổng hợp, hoàn 

thiện báo cáo để trình Ban Thường vụ huyện ủy đảm bảo thời gian quy định. 

9. Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chính sách dân tộc 6 

tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc trình) 

UBND huyện cơ bản nhất trí, giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội 

- Dân tộc rà soát, hoàn thiện. 

10. Tờ trình và dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 

Thương binh, Liệt sỹ 27/7/2019 (phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc trình) 

UBND huyện cơ bản nhất trí, yêu cầu phòng phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc tiếp thu ý kiến của các thành phần dự họp, bổ sung nhiệm 

vụ cho một số cơ quan, đơn vị, hoàn thiện Kế hoạch để trình Ban Thường vụ 

Huyện ủy. 

11. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 

III năm 2019 và phóng sự 

- Dự thảo các văn bản đã đánh giá tương đối đầy đủ về tình hình dân tộc 

thiểu trên địa bàn. Tuy nhiên yêu cầu phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan rà 

soát, cập nhật thông tin, đánh giá thêm phần hiệu quả thực hiện các cơ chế về 

chính sách, số liệu đưa xuống chân trang, hoàn thiện dự thảo báo cáo để trình Đại 

hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, tổ chức vào ngày 19/6/2019.  

 - Về phóng sự trình chiếu tại Đại hội, yêu cầu Trung tâm văn hóa, thể thao 

và truyền thông bổ sung một số hình ảnh phản ánh tình hình an ninh, văn hóa 

các dân tộc huyện. 

12. Dự thảo Báo cáo về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019( Công an huyện trình) 

UBND huyện cơ bản nhất trí, giao Công an huyện tiếp tục rà soát, hoàn 

thiện.  
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13. Dự thảo Báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Trình kỳ họp giữa năm HĐND huyện) và Dự 

thảo Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng 

đầu năm 2019 (Trình kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy) do Thanh tra huyện 

trình 

Các báo cáo đã đánh giá đầu đủ về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên 

yêu cầu Thanh tra huyện tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia, phối hợp với các cơ 

quan liên quan rà soát, cập nhật thông tin, số liệu mới nhất để hoàn thiện dự thảo 

báo cáo trình kỳ họp giữa năm HĐND huyện và trình kỳ họp Ban Thường vụ 

Huyện ủy. 

14. Dự thảo Báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện do UBND huyện chủ trì chỉ đạo, triển khai 

thực hiện( Văn phòng HĐND và UBND trình) 

Báo cáo đã đánh giá đầu đủ được tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2019. Tuy nhiên nhiệm vụ 1 và nhiệm 5 các đơn vị chủ trì biên soạn 

cần rút gọn lại, đánh giá được tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giao Văn phòng 

HĐND và UBND chủ trì, phối hợp với phòng chuyên môn liên quan tiếp tục rà 

soát, tổng hợp,biên tập ngắn gọn, trình ký để chuyển Văn phòng Huyện ủy tổng 

hợp theo yêu cầu. 

15. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ chín HĐND huyện (kỳ họp cuối năm 2018). 

Báo cáo cơ bản đánh giá đầy đủ về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND huyện. Tuy nhiên, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của các thành phần dự 

họp, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo báo cáo để 

trình kỳ họp giữa năm của HĐND huyện. 

16. Chương trình công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2019 

UBND huyện cơ bản nhất trí, yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục rà soát, 

đề xuất bổ sung những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong tháng 7, gửi ý kiến 

đóng góp về Văn phòng trước ngày 20/6/2019.  

II. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, các xã, thị 

trấn trong 6 tháng đầu năm 2019 

UBND các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019; các nhiệm vụ 

trọng tâm được Huyện ủy phê duyệt. Các mục tiêu, nhiệm vụ đều có kế hoạch cụ 

thể, phân công cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên sâu sát cơ sở. Công tác 

phối hợp với các phòng, đơn vị được thực hiện tương đối chặt chẽ; chế độ thông 

tin báo cáo hai chiều được quan tâm thường xuyên.Vì vậy kết quả đạt được 
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trong 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ luật kỳ cương hành 

chính được nâng lên; xây dựng nông thôn mới được triển khai tương đối đồng 

bộ, kinh tế- xã hội ở cơ sở có bước phát triển đáng kể, an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai kế hoạch 

năm 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt ở một số xã vẫn còn mang 

tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu; lúng lúng trong việc xác định các giải 

pháp để thực hiện. Đặc biệt, xây dựng nông thôn mới ở xã đặc biệt khó khăn, xã 

phấn đấu về đích nông thôn mới tiến độ còn chậm; công tác cải cách hành chính, 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 

chuyển biến còn chậm. Công tác quản lý nhà nước trên các liñh vưc̣ tài nguyên , 

trâṭ tư ̣đô thị còn hạn chế. Một số người đứng đầu cơ quan chưa chủ động trong 

tham mưu, triển khai thực hiện, ít đi cơ sở để nắm tình hình, hướng dẫn, giúp cơ 

sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công tác phối hợp xử lý một số công việc giữa 

xã, thị trấn với các phòng chuyên môn của huyện chưa thật sự linh hoạt, chặt 

chẽ.... 

Để phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, 

UBND huyện yêu cầu các phòng, đơn vị, xã thị trấn tập trung nghiên cứu , nắm 

chắc lĩnh vực, địa bàn quản lý, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành  

Thưc̣ hiêṇ tốt trách nhi ệm nêu gương của người đứng đầu, nói đi đôi với 

làm; tập trung chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt; không ngại va chạm, dĩ hòa 

vi quý, nể nang né tránh (nhất là chuẩn bị Đại hội); phát huy vai trò tiên phong 

của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công 

vụ. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, nhận xét cán bộ; chủ động trong công tác phối hợp 

giữa các phòng, đơn vị với UBND các xã, thị trấn. 

2. Về phát triển kinh tế 

Tiếp tục khai thác, phát huy tối đa các lợi thế của từng địa phương để tập 

trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Quan tâm xây dựng và tổ chức triển khai các 

mô hình sản xuất (cả mới và cũ). Chủ động công tác phòng chống thiên tai, dịch 

bệnh. Tâp̣ trung thưc̣ hiêṇ công tác trồng rừng theo kế hoac̣h . Khẩn trương khởi 

công, đẩy nhanh tiến độ các dự án về xây dựng nông thôn mới, ưu tiên các dự án 

phấn đấu đạt chuẩn 2019.  

Tăng cường các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Bảo 

toàn số lượng lợn hiện có trên địa bàn huyện. Chủ động các phương án tái đàn 

lợn khi đủ điều kiện, phát triển các loại gia súc, gia cầm khác để không thiếu hụt 

nguồn cung thực phẩm cho thị trường.  

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các vốn, bảo đảm đúng 

chế độ, định mức theo quy định, không để tồn đọng vốn.  



6 
 

Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự 

toán được giao. Triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà 

nước. Thưc̣ hiêṇ các phương án chi đảm bảo an toàn ngân sách , các nhiệm vụ 

trọng tâm , thường xuyên . Đẩy mạnh kiểm soát chi từ khâu lập dự toán và tổ 

chức thưc̣ hiêṇ các nhiêṃ vu ̣chi , tiến đô ̣chi , vừa đáp ứng yêu cầu nhiêṃ vu ̣ , 

tránh thất thoát , lãng phí . Tăng cường ch ống buôn lậu, gian lận thương mại, 

không để hình thành điểm nóng.  

Quan tâm triển khai thưc̣ hiêṇ Đề án giao thông nông thôn . Tiếp tục phối 

hợp giải quyết tranh chấp đất giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty 

nông, lâm nghiệp theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo 

vệ môi trường, nhất là quản lý san lấp, khai thác đất.  

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hôị 

Tập trung thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp và kỳ thi THPT. Tổ chức 

tốt các hoạt động hè cho học sinh , quan tâm phòng chống đuối nước . Thưc̣ hiêṇ 

sắp xếp đội ngũ giáo viên, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho giáo viên. Chuẩn bị 

các điều kiện cho năm học mới theo các chương trình, đề án về kiên cố hóa, 

trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng, nhà vệ sinh trường học. Nâng cao 

chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân.  

Quan tâm đầu tư đổi mới , sáng tạo, nâng cao chất lươṇg tổ chức các hoaṭ 

đôṇg về văn hóa. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nêu gương thực hiện văn 

minh trong việc cưới, việc tang.  

Thưc̣ hiêṇ đầy đủ , kịp thời, đúng quy điṇh về quy trình , thủ tục, chế đô ,̣ 

chính sách đối với các đối tượng an sinh xã hội ; có các biện pháp cụ thể hỗ trợ, 

giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Thực hiện tốt công tác 

đào tạo nghề, giải quyết việc làm. 

4. Quốc phòng - an ninh 

Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn. Thực hiện tốt 

công tác diễn tập phòng thủ cấp huyện. Thực hiện quyết liêṭ hơn nữa các bi ện 

pháp kiềm chế tai nạn giao thông.  

5. Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, tiếp công dân 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp thiết thực cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực 

cạnh tranh (PCI), cải cách hành chính (PAR INDEX), hiệu quả quản trị và hành 

chính công (PAPI). 

Sắp xếp, tổ chức bộ máy cấp xã, thôn, khối phố theo kế hoạch, tạo sự 

đồng thuận trong quá trình thực hiện. Chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị tổ 

chức đại hội đảng bộ các cấp.  
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Người đứng đầu cấp ủy , chính quyền quan tâm hơn n ữa đến công tác tiếp 

công dân. Nâng cao chất lươ ̣ ng, thực hiện quyết liệt công tác giải quyết khi ếu 

nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Củng cố nâng cao ch ất lượng 

cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung khắc phục các hạn chế, yếu 

kém trong quản lý nhà nước. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 

không để tình trạng vi phạm kéo dài. Chủ động đối thoại, hòa giải, giải quyết 

ngay từ cơ sở. Nắm kỹ, đúng bản chất vấn đề để giải quyết có hiệu quả. 

6. Về xây dựng nông thôn mới  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt phong trào thi đua “Đình Lập 

cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” và cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ cấp 

huyện đến cơ sở nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 

phục vụ mục tiêu xây dựng thành công nông thôn mới. 

- Đối với xã Bắc Lãng (phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019): Trên cơ sở 

Kế hoạch của huyện, UBND xã Bắc Lãng chủ động, phối hợp chặt chẽ với các 

phòng, các ngành thực hiện đạt 08 tiêu chí năm 2019; Phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý, ban phát triển thôn, họp giao 

ban tuần, tháng, quý để nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý những khó khăn 

vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt quan tâm chỉ 

đạo quyết liệt thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, Nhà ở dân 

cử, Hộ nghèo, Cơ sở vật chất văn hóa để hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch đề ra. 

Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và tài liệu kiểm chứng, đảm bảo thời gian trình 

tỉnh thẩm định theo quy định. 

- Đối với các xã chưa đạt chuẩn NTM: Cần chủ động xác định các nội 

dung, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định lộ trình triển khai 

thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt, phương án duy trì, nâng cao đối với tiêu 

chí đã đạt. Phấn đấu xã Kiên Mộc cuối năm 2019 đạt thêm ít nhất 4 tiêu chí, các 

xã còn lại đạt thêm 2 tiêu chí. 

- Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Tiếp tục chỉ 

đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; tập trung xây dựng thành công 

các mô hình khu dân cư kiểu mẫu, mô hình phát triển sản xuất kinh doanh 

giỏi… nhằm tạo sự thay đổi rõ nét về cảnh quan, môi trường, đời sống nhân dân. 

- Các phòng, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động 

kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện các tiêu chí do phòng phụ trách tại các xã, 

đặc biệt đối với xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019 và xã đặc biệt khó 

khăn để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các xã trong 

quá trình triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch; thực hiện tốt cơ chế phối hợp, 

thông tin đa chiều, tuân thủ nghiêm túc chế độ báo cáo trong công tác xây dựng 

nông thôn mới. 
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- Ban Quản lý đầu tư huyện rà soát các danh mục đầu tư, thực hiện trình 

tự thủ tục chuẩn bị đầu tư cho năm 2020 đảm bảo thời gian theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc./.  
 

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 
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