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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

 tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2019  
 

 

 

Ngày 10/9/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 

9/2019. 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 và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng; nhiệm 

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

3 tháng cuối năm 2019 (Phòng Tài chính – Kế hoạch trình) 

Dự thảo báo cáo đã đánh giá tương đối đầy đủ về tình hình kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập 

trung thực hiện trong 3 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, bổ sung: phần mở đầu thêm Nghị quyết số 18/NQ- HĐND ngày 20 tháng 12 

năm 2018 của HĐND huyện, bổ sung công tác chỉ đạo điều hành như; diễn tập 

phòng thủ, các nguồn vốn, tổng kết các chương trình; rà soát đánh giá lại Chương 

trình xây dựng nông thôn mới, bổ sung phần hạn chế về công tác xây dựng nông 

thôn mới còn chậm nhất là các xã đăng ký 02 tiêu chí thức hiện năm 2019 tiến độ 

thực hiện còn chậm, không đôn đốc thực hiện tiêu chí, phân công cán bộ, công 

chức đi cơ sở kiểm tra các thôn thực hiện còn ít, công chức chuyên trách phụ 

trách nông thôn mới còn hạn chế về mặt chuyên môn, công tác tuyên tuyền cũng 

vẫn còn nhiều hạn chế; trong tổ chức thực hiện đấu giá đất, qui hoạch chi tiết 

1/500 thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông trường Thái Bình còn lúng túng; Công 

tác tham mưu còn chưa chủ động. Từ các hạn chế trên đánh giá lại phần nguyên 

nhân của hạn chế và đưa ra các giải pháp. 

Yêu cầu các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, 

nhiệm vụ đánh giá cụ thể từng nội dung theo lĩnh vực phụ trách, cung cấp đầy 

đủ số liệu, đánh giá lại phần hạn chế gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng 

hợp, hoàn thiện báo cáo gửi UBND huyện để trình Ban thường vụ Huyện ủy. 

2. Dự thảo Báo cáo 01 năm thực hiện Chương trình hành động số 90-

CTr/TU ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 

16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các 

xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại. (Phòng Tài chính – Kế hoạch trình) 
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Dự thảo báo cáo đã đánh giá tương đối đầy đủ về 01 năm thực hiện 

Chương trình hành động số 90-CTr/TU ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính 

trị về phát triển kinh tế - xã hội các. UBND huyện cơ bản nhất trí với nội dung 

dự thảo. Tuy nhiên yêu cầu Phòng tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của các đại 

biểu dự họp, rà soát, cập nhật thông tin, số liệu, bổ sung công tác chỉ đạo điều 

hành của UBND huyện; đánh giá mặt hạn chế và đưa ra các giải pháp thực hiện.  

3. Dự thảo Báo cáo 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 04/5/2018 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh 

trang và phát triển đô thị trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng trình) 

UBND huyện nhất trí thông qua. 

4. Dự thảo Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo quý III năm 2019(Thanh tra huyện trình). 

Ủy ban nhân dân huyện cơ bản nhất trí, tuy nhiên yêu cầu Thanh tra huyện  

tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin, bổ sung số liệu, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo.  

5. Kế hoạch tổng kết sản xuất Đông Xuân 2018 - 2019, nhiệm vụ sản xuất 

Đông Xuân 2019 - 2020 (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình). 

UBND huyện nhất trí thông qua. 

6. Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chương trình xây dựng 

nông thôn mới 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm (Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trình). 

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

thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm. UBND huyện cơ bản nhất trí thông qua nội dung dự thảo. Tuy 

nhiên yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung đánh giá 

phần hạn chế về công tác xây dựng nông thôn mới còn chậm, nhất là đối với các 

xã đăng ký 02 tiêu chí thực hiện năm 2019 tiến độ thực hiện còn chậm; việc phân 

công cán bộ, công chức đi cơ sở kiểm tra các thôn thực hiện còn ít, công chức 

chuyên trách phụ trách nông thôn mới còn hạn chế về chuyên môn, công tác 

tuyên tuyền còn nhiều hạn chế…từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời 

gian tới. 

7. Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả 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 đầu năm, 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 và kết quả 

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 đầu năm, nhiệm vụ 

quý IV năm 2019. UBND huyện nhất trí thông qua.  
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8. Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày giải 

phóng huyện Đình Lập 31/10/2019 (Phòng Văn hóa và Thông tin trình) 

UBND huyện nhất trí thông qua. 

9. Báo cáo 01 năm thực hiện Chỉ thi ̣ số 22-CT/TU, ngày 27/7/2018 của Ban 

thường vu ̣Tỉnh ủy Laṇg Sơn về tăng cường công tác quản lý đất đai trên điạ bàn 

huyêṇ Đình Lâp̣ đế n năm 2020 và những năm tiếp theo  (Phòng Tài nguyên và 

Môi trường trình).  

UBND huyện nhất trí thông qua. 

10. 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) 

UBND huyện nhất trí thông qua. 

11. Dự thảo Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của 

Đảng bộ huyện do UBND huyện chủ trì chỉ đạo, triển khai thực hiện 9 tháng, 

phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. (Văn phòng HĐND và UBND 

huyện trình)  

Dự thảo báo cáo đã đánh giá tương đối đầy đủ về tiến độ thực hiện nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng bộ huyện do UBND huyện chủ trì chỉ đạo, 

triển khai thực hiện 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. 

UBND huyện cơ bản nhất trí thông qua nội dung dự thảo. Tuy nhiên yêu cầu các 

phòng ban phụ trách nhiệm vụ trọng tâm đánh giá lại kết quả đạt được nhất là 

đối với nhiệm vụ trọng tâm 1 (nhóm lại các tiêu chí đã đạt và các tiêu chí đã đạt 

đối với xã Bắc Lãng, Kiên Mộc); các xã còn lại đã đạt được tiêu chí gì (các tiêu 

chí nhỏ trong tiêu chí lớn); đối với nhiệm vụ trọng tâm 2 các chương trình phát 

triển sản xuất đã phê duyệt song sẽ giải ngân trong tháng 10/2019, yêu cầu 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá lại; đối với nhiệm vụ trọng 

tâm 5, yêu cầu Ban chỉ huy quân sự đánh giá lại tiến độ hoàn thành đến thời 

điểm thực hành diễn tập thủ vì các phần việc đến thời điểm đó cơ bản đã hoàn 

thành đạt đúng kế hoạch đề ra. Yêu cầu các cơ quan đánh giá lại nhiệm vụ trọng 

tâm gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 9h sáng ngày 12/9/2019 

để tổng họp gửi Văn phòng Huyện ủy trình Ban thường vụ Huyện ủy họp. 

12. Dự thảo Chương trình công tác tháng 10/2019 (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 để tổng hợp, trình xin ý 

kiến các đồng chí lãnh đạo UBND huyện.  

13. Yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: 

- Đối với các dự thảo Báo cáo, Kế hoạch trình Ban Thường vụ Huyện ủy 

và UBND huyện phê duyệt, ban hành: Hoàn thiện, gửi về gửi về UBND huyện 

(qua Văn phòng) trước ngày 13/9/2019. 
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- Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ 

động trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; phát 

huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 

cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo tại các cuộc 

họp, thông báo kết luận và giao việc của lãnh đạo UBND huyện; báo cáo, đề 

xuất kịp thời, đúng tiến độ.  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên rà soát, tổng hợp, báo 

cáo việc thực hiện các Thông báo kết luận của tỉnh, của huyện, 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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