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THÔNG BÁO
Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
(Ngày 05 tháng 8 năm 2019)

Tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày
05/8/2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và
Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất trên địa bàn huyện.
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Tham mưu báo cáo đề xuất, rà soát, tham vấn đối với công tác quản lý, sử
dụng diện tích đất lâm nghiệp tại Song Phe, thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa song trước
ngày 10/8/2019.
- Rà soát đất của Công ty Thịnh Lộc Shinec tại xã Thái Bình (diện tích đã
điều chỉnh cho xã Thái Bình), cụ thể, rà soát đất có sổ xanh, sổ lâm bạ, đất lấn
chiếm; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, đề xuất phương án xử lý, hoàn thành trong
tháng 8/2019.
- Tham mưu Lập phương án sử dụng đất (KH 77); tham mưu văn bản thành
lập BCĐ cấp huyện, đôn đốc các xã, thị trấn thành lập tổ kiểm kê đất đai.
3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc
- Tham mưu thực hiện kết luận Thanh tra số 62/KL-TTr ngày 26/6/2019 của
Thanh tra tỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; rà soát lại các mốc thời gian, biên bản, quyết
định, thông báo, yêu cầu phòng và các xã, thị trấn hoàn thiện việc kiểm điểm song
trong tháng 8/2019 ( Tham mưu dự thảo báo cáo kiểm điểm cho UBND huyện).
- Phối hợp Bảo hiểm xã Hội huyện rà soát số thẻ BHYT cấp trùng (trùng 404
trường hợp) báo cáo UBND huyện trước ngày 15/8/2019.
4. Thanh tra
- Chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường chuẩn bị thành phần,
nội dung chương trình đối thoại với các hộ dân thôn Bản Chuông, xã Đình Lập,
xong trước ngày 15/8/2019.
- Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu báo cáo tóm tắt làm
việc tổ công tác của tỉnh vụ việc Bà Phương, Bà Giáo song trước ngày 7/8/2019.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Đề án xây dựng nhà vệ sinh trường học giao phòng làm việc các đơn vị thi
công (ngày 7/8/2019); báo cáo trước ngày 08/8/2019.
- Phòng học tạm (4 phòng) khẩn trương tiến hành thi công, hoàn thiện theo
đúng kế hoạch đề ra để đạt nhiệm vụ trọng tâm Huyện ủy giao.

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch đẩy
nhanh tiến độ đấu giá đất trên địa bàn huyện.
6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Đôn đốc nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Mầm non 1
xã Lâm Ca hoàn thành trong tháng 11/2019. Báo cáo khó khăn vướng mắc chậm
tiến độ xây dựng Trường Mầm non 1 xã Lâm Ca trước ngày 12/8/2019.
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận lại Trường Mầm non 1 xã Lâm
Ca đạt chuẩn năm 2019,
- Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình cho tổng kết năm học 2018 – 2019 vào
ngày 14/8/2019.
8. Ban tiếp công dân: Phối hợp Thanh tra huyện tham mưu đầy đủ văn bản
cho lãnh đạo khi tiếp công dân ( Xây dựng báo cáo tóm tắt các vấn đề nổi cộm, tổng
hợp lại các ý kiến, đảm bảo thống nhất các nội dung trả lời công dân)
9. Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND
các xã, thị trấn
- Thực hiện nghiêm túc ý kiến Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại các kết
luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Quá trình thực hiện nhiệm
vụ được giao, nếu có khó khăn, vướng mắc, không thể đảm bảo tiến độ công việc
theo chỉ đạo, phải chủ động báo cáo lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực để
nắm và chỉ đạo.
- Thường xuyên cập nhật, xử lý văn bản trên hệ thống Văn phòng điện tử
Eoffice để kịp thời xử lý các công việc được lãnh đạo UBND huyện giao và tuân
thủ đúng quy trình phân luồng văn bản đã được tập huấn.
- Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách
nhiệm trong công việc; chủ động phối hợp, tham mưu thực hiện lĩnh vực được phân
công phụ trách.
UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND huyện;( eOffice)
- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
(eOffice)
- UBND các xã, thị trấn; (eOffice);
- Lưu: VT.
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