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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

 tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019  

 

 

Ngày 08/8/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 

8/2019. Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND 

huyện kết luận các nội dung họp như sau:  

1. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực hiện, xây dựng 

mô hình phát triển sản xuất tại các xã nông thôn mới và xã đặc biệt khó khăn 9 

tháng; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019 (Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trình)  

Dự thảo báo cáo đã đánh giá tương đối đầy đủ về tình hình thực hiện các 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

và tình hình thực hiện, xây dựng mô hình phát triển sản xuất tại các xã nông 

thôn mới và xã đặc biệt khó khăn 9 tháng; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 

2019. UBND huyện cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Tuy nhiên yêu cầu 

Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu dự 

họp, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật thông tin, số liệu; bổ 

sung các phần như: Tiến độ giải ngân của các dự án, nước sinh hoạt, mô hình 

giảm nghèo bèn vững, kinh phí năm 2018 dự án hỗ trợ PTSX đa dạng hóa sinh 

kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a năm 2018 số tiền 

5,7 tỷ đồng, bổ sung nguyên nhân dẫn đến hạn chế. 

Lưu ý: Các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, 

nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ số liệu, họp bàn thống nhất trước ngày 15/8/2019. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, hoàn thiện báo cáo gửi UBND huyện để 

trình Ban thường vụ Huyện ủy. 

2. Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững 9 tháng; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 

2019. (Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc trình) 

Dự thảo báo cáo đã đánh giá tương đối đầy đủ về tình hình và kết quả 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 9 tháng; 

phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019. Tuy nhiên Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, 

viết lại báo cáo, đánh giá từng chương trình, tổng vốn phân bổ, Trong đó: vốn đầu 

tư bao nhiêu, vốn sự nghiệp bao nhiêu; đánh giá lại phần hạn chế, nguyên nhân 

của hạn chế và giải pháp thực hiện, bổ sung các phần như: phần tiến độ giải ngân 
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các nguồn vốn, kinh phí năm 2018 dự án hỗ trợ PTSX đa dạng hóa sinh kế và 

nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a năm 2018 số tiền 5,7 tỷ 

đồng. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tổng hợp, hoàn thiện báo 

cáo gửi UBND huyện trước ngày 15/8/2019 để trình Ban thường vụ Huyện ủy. 

3. Dự thảo Báo cáo Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 

22-CT/TU ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác 

quản lý đất đai trên địa bàn huyện Đình Lập đến năm 2020 và những năm tiếp 

theo (Phòng Tài nguyên và Môi trường trình). 

Dự thảo báo cáo đã đánh giá tương đối đầy đủ về kết quả 01 năm triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Đình Lập đến năm 

2020 và những năm tiếp theo. UBND huyện cơ bản nhất trí thông qua nội dung 

dự thảo. Tuy nhiên yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường bổ sung thêm phần 

đánh giá tồn tại hạn chế, nguyên nhân dẫn đến tồn tại hạn chế, giải pháp thực 

hiện. Phòng tổng hợp, hoàn thiện báo cáo gửi UBND huyện trước ngày 

15/8/2019 để trình Ban thường vụ Huyện ủy.  

4. Dự thảo Kế hoạch chỉ đạo tổ chức khai giảng và phân công lãnh đạo dự 

khai giảng năm học 2019 – 2020 (Phòng Giáo dục và Đào tạo trình) 

Dự thảo đã đánh giá tương đối đầy đủ về Kế hoạch chỉ đạo tổ chức khai 

giảng và phân công lãnh đạo dự khai giảng năm học 2019 – 2020. UBND huyện 

cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Tuy nhiên yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào 

tạo bổ sung phân công lãnh đạo dự đầy đủ các trường trên địa bàn huyện, phân 

công chuyên viên của phòng đi cùng lãnh đạo dự để tổng hợp số liệu, phối hợp 

cùng Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe đi các trường cho hợp lý. Rà 

soát lại cụ thể kế hoạch, tham mưu tờ trình cho UBND huyện trình Ban thường 

vụ Huyện ủy phê duyệt kế hoạch xong trước 10h00, ngày 09/8/2019.   

4. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019(Văn phòng HĐND và UBND trình).  

UBND huyện cơ bản nhất trí, đề nghị Văn phòng tổng hợp, bổ sung số 

liệu hoàn thiện và phát hành báo cáo trước ngày 15/8/2019 

5. Dự thảo Chương trình công tác tháng 8/2019 (Văn phòng HĐND và 

UBND trình).  

Các Phòng, đơn vị nghiên cứu, tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo 

chương trình hoặc góp ý bằng văn bản gửi Văn phòng trước 15/8/2019 để trình 

lãnh đạo UBND huyện xem xét, ban hành.  

6.  Đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, các đơn vị trong tháng  

8 năm 2019 

- Giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chủ trì với các 

phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp trực tiếp xuống các xã làm các thủ tục giải ngân dự án hỗ trợ PTSX đa 
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dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a 

năm 2018 khẩn trương hoàn thiện theo quy định (xong trước ngày 15/8/2019). 

 - Giao thanh tra huyện chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND 

hàng tuần báo cáo tiến độ giải quyết đơn thư, trong một tháng bố trí một ngày để 

họp bàn giải quyết đơn thư của công dân. 

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp Đội trật tự Đô thị giải tỏa hành 

lang lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn huyện; giải quyết dứt điểm vụ hộ gia đình vi 

công trình xây dựng nhà ở ông Trần Văn Cường, khu7, thị trấn Đình Lập; tăng 

cường công tác rà soát, kiểm tra số xi măng giao thông nông thôn đã cấp trên địa 

bàn huyện báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 20/8/2019; đẩy nhanh 

tiến độ quy hoạch chi tiết 02 thị trấn và quy hoạch chung khu đô thị phía đông, 

khu vườn ươm khu 6;   

- Văn phòng HĐND và UBND huyện rà soát các Thông báo kết luận đã 

giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./.  

 
 

Nơi nhận:                                                                                
- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện;                                                          

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

- Các ngành: CA, Ban CHQS,; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

    

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 
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