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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát các tiêu chí xã An 

toàn khu đối với các xã: Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc 

 

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, UBND huyện tổ chức cuộc họp rà soát các 

tiêu chí xã an toàn khu đối với các xã Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc. Tham dự 

cuộc họp có đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện (chủ trì cuộc họp); 

các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ: Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy, 

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính-Kế 

hoạch, Văn hóa và Thông tin; Bí thư Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã, Công chức 

phụ trách hồ sơ ATK; Cán bộ lão thành cách mạng các thời kỳ, các đồng chí 

nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các thời kỳ của 03 xã Bính Xá, Bắc 

Xa, Kiên Mộc. 

Sau khi nghe Trưởng phòng Nội vụ huyện báo cáo tóm tắt kết quả rà soát 

các tiêu chí xã an toàn khu và ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp, Chủ 

tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Đề nghị UBND các xã: Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc tiếp tục thực hiện 

một số nội dung sau: 

- Thành lập tiểu ban rà soát các tiêu chí xã an toàn khu; 

- Tiếp tục rà soát thu thập các tài liệu, chứng cứ, chủ động liên hệ với các 

đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ lão thành cách mạng để bổ sung tài 

liệu, chứng cứ; 

- Xây dựng hồ sơ công nhận xã an toàn khu thực hiện đầy đủ quy trình, 

thủ tục theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 1, Quyết định số 897/QĐ-TTg 

ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thời gian hoàn thành gửi về UBND huyện (Thông qua Phòng Nội vụ) 

trước ngày 10/7/2019. 

2. Phòng Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát các tiêu chí xã an 

toàn khu đối với các xã Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc báo cáo UBND huyện. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

   
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, TC-KH, VH và TT; 

- UBND các xã: Bính Xá, Bắc Xa,  

Kiên Mộc. 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Hoàng Ngọc Thảo 
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