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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 06/4/2020 
      

           

 Ngày 06/4/2020, lãnh đạo UBND huyện tổ chức họp giao ban Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch UBND huyện. Tại cuộc họp, sau khi rà soát, xem xét các báo 

cáo, đề xuất của Phòng Nội vụ huyện về công tác cán bộ và một số nhiệm vụ 

cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện kết luận như 

sau: 

1. Giao phòng Nội vụ huyện 

- Hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xây dựng kế  

hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, hoàn thành trước ngày 12/4/2020. 

- Phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện tham mưu Kế 

hoạch phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành 02 công 

trình trên địa bàn thị trấn Đình Lập (Công trình khắc phục ô nhiễm môi trường, 

cải tạo thành khuôn viên cây xanh và Công trình xây dựng, cải tạo vỉa hè nội thị 

thị trấn Đình Lập) để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIV. 

- Đối với các báo cáo, đề xuất về công tác cán bộ, có trích thông báo 

riêng.  

2. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

- Tham mưu Kế hoạch cắm biển 02 công trình đang triển khai trên địa bàn 

thị trấn Đình Lập (Công trình khắc phục ô nhiễm môi trường, cải tạo thành 

khuôn viên cây xanh và Công trình xây dựng, cải tạo vỉa hè nội thị thị trấn Đình 

Lập). 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng chuyên môn liên quan khẩn trương hoàn 

thành việc rà soát quy hoạch xây dựng, đất đai. 

3. Giao Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện 

 Tham mưu Kế hoạch phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm, phấn 

đấu hoàn thành 02 công trình trên địa bàn thị trấn Đình Lập (Công trình khắc 

phục ô nhiễm môi trường, cải tạo thành khuôn viên cây xanh và Công trình xây 

dựng, cải tạo vỉa hè nội thị thị trấn Đình Lập) để chào mừng Đại hội đại biểu 

Đảng bộ huyện khóa XXIV. 

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Khẩn trương hoàn thành việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2019, nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.  
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5. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc hướng dẫn các xã, thị trấn thủ tục, hồ sơ các nguồn vốn 

hỗ trợ phát triển sản xuất; cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn cụ thể. 

- Tham mưu Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020, hoàn thành trước 

ngày 15/4/2020. 

6. Giao văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Tham mưu văn bản trình Thường trực Huyện ủy xin chủ trương phát 

động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ xây dựng nông thôn 

mới huyện năm 2020. 

- Rà soát, báo cáo, lập dự toán kinh phí sửa chữa, trang bị bàn ghế Hội 

trường Khối liên cơ quan để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa 

XXIV. 

UBND huyện Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại 

cuộc giao ban lãnh đạo UBND huyện (ngày 06/4/2020) để các cơ quan, đơn vị 

biết, tham mưu triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C,PC VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 
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