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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

 tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2019  
 

 

Ngày 10/5/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2019. 

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 của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 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, 

bảo đảm 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, đề nghị cơ quan chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị 

liên quan bổ sung vào báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra so với cùng kỳ (thống nhất số liệu 6 tháng đầu 

năm); lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đánh giá mặt 

được, chưa được của các chỉ tiêu và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.  

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

vụ, cung cấp đầy đủ số liệu ước thực hiện được trong 6 tháng đầu năm và đề xuất 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019, gửi Phòng Tài chính – Kế 

hoạch trước 13/5/2019 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo. Phòng Tài chính – Kế 

hoạch thống nhất các số liệu trong báo cáo với Chi Cục Thống kê và các phòng, 

ban chuyên môn huyện trước khi trình UBND huyện. 

2. Dự thảo Kế hoạch chỉ đạo phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán ngân 

sách Nhà nước được giao (dự kiến 22.500 triệu đồng); tập trung rà soát, xử lý thu hồi 

nợ đọng tiền sử dụng đất, nhựa thông... (phòng Tài chính – Kế hoạch trình).  

UBND huyện cơ bản nhất trí, đề nghị phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu ý 

kiến phát biểu của các cơ quan liên quan, tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện, xong 

trước ngày 15/5/2019. 

3. Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 

2019(phòng Giáo dục – Đào tạo trình).  

UBND huyện cơ bản nhất trí, đề nghị phòng tổng hợp, bổ sung kết quả giảng 

dạy của giáo viên và học tập của học sinh năm học 2018-2019, hoàn thiện báo cáo 

trước ngày 18/5/2019. 

4. Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh THCS và THPT năm học 2019 – 2020 

(phòng Giáo dục – Đào tạo trình).  

UBND huyện cơ bản nhất trí, đề nghị Phòng tích hợp 02 nội dung trên thành 

một kế hoạch để trình Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp tháng 5.  
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5. Dự thảo Kế hoạch xây dựng, sửa chữa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên; 

quản lý trường lớp và học sinh trong dịp hè trên địa bàn huyện (phòng Giáo dục – 

Đào tạo trình).  

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp thu ý kiến phát biểu, góp ý 

của các thành phần dự họp để chỉnh sửa, hoàn thiện; phối hợp với Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện khảo sát, đề xuất cụ thể nội dung cần thực hiện từ nay đến hết năm 

và dịp hè như nhà vệ sinh, sửa chữa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên theo thứ tự 

yêu tiên và phù hợp với khả cân đối vốn của huyện. Xong trước ngày 15/5/2019. 

 Lưu ý: Nội dung của Kế hoạch gồm 2 phần lớn, phần 1: Kế hoạch xây dựng, 

sửa chữa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên; phần 2: Kế hoạch quản lý trường lớp 

và học sinh trong dịp hè trên địa bàn huyện. Kế hoạch phải cụ thể, có lộ trình thực 

hiện đối với từng nội dung. 

6. Dự thảo Báo cáo tiến độ triển khai các mô hình phát triển sản xuất trên địa 

bàn huyện năm 2019(phòng Nông nghiệp và PTNT trình).  

Đề nghị các phòng, đơn vị nghiên cứu, góp ý bổ sung để Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn huyện tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo. Lãnh đạo 

UBND huyện sẽ nghe phòng chuyên môn báo cáo tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, 

các Phó chủ tịch ngày 14/5/2019. 

7. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ 

biên giới quốc gia. ( Ban chỉ huy Quân sự huyện trình) ).  

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý trực tiếp vào dự 

thảo chương trình, gửi lại Ban chỉ huy Quân sự huyện để tổng hợp, chỉnh sửa xong 

trước ngày 15/5/2019. 

8. Dự thảo Chương trình công tác tháng 6/2019(Văn phòng HĐND và UBND 

tình).  

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 15/5/2019 để trình lãnh đạo 

UBND huyện xem xét, ban hành.  

Lưu ý: quan tâm nghiên cứu, đề xuất, tham mưu các nội dung cần tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, 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, Hạt kiểm lâm, Kho 

bạc NN, Chi cục Thống kế, Chi cục thuế, Trung 

tâm y tế, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân 

hàng CSXH; 

- Các Hội: Chữ thập đỏ, Đông y; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

    

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 
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