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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ  

tháng 02 năm 2020 (ngày 06/02/2020) 

 
 

Ngày 06/02/2020, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02 

năm 2020. Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết 

luận các nội dung họp như sau: 

1. Dự thảo Báo cáo tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 

Canh Tý năm 2020 (Công an huyện trình). UBND huyện nhất trí thông qua. 

2. Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả ra quân đầu xuân và tổ chức "Tết 

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Canh Tý  năm 2020 (Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trình), UBND huyện yêu cầu Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện rà soát, cập nhật số liệu, hoàn thiện báo cáo trình Ban 

Thường Vụ Huyện ủy. 

3. Dự thảo Kế hoạch phát triển các mô hình sản xuất trên địa bàn huyện 

năm 2020. (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình). UBND huyện 

yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lại kế hoạch cụ 

thể; Kế hoạch phải có nội dung đánh giá các mô hình của năm trước, rà soát các 

mô hình hiện có, tiếp tục đăng ký mô hình để thực hiện trong năm 2020, nhất là 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.   

4. Dự thảo Kế hoạch huấn luyện quân sự địa phương năm 2020 (Ban chỉ 

huy Quân sự huyện trình). UBND nhất trí thông qua, đề nghị Ban Chỉ huy quân 

sự huyện rà soát hoàn thiện trình Ban thường vụ Huyện ủy. 

5. Dự thảo Kế hoạch xây dựng, sửa chữa trường, lớp, nhà công vụ giáo 

viên (Phòng Giáo dục và Đào tạo trình). UBND nhân dân huyện cơ bản nhất trí, 

yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện lại đối với 08 

trường trong đó có bao nhiêu trường công nhận lại chuẩn trong năm, thời gian 

thực hiện, bỏ cơ quan phối hợp thực hiện Ban quản lý dự án đầu tư huyện. Giao 

phòng Giáo dục phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng khảo sát hiện trạng, đối với 

các hạng mục thể có huy động phụ huynh học sinh hoặc có thể thuê nhân công 

thực hiện, yêu cầu phòng viết lại phần tổ chức thực hiện ngắn gọn, có trọng tâm. 
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6. Dự thảo Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 (Phòng Tài 

nguyên và Môi trường trình). UBND huyện cơ bản nhất trí, tuy nhiên yêu cầu 

Phòng tham mưu báo cáo đề xuất các địa điểm đấu giá đất năm 2020 để trình 

Ban Thường vụ Huyện ủy.  

7. Dự thảo Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 

năm 2020 (Văn phòng HĐND và UBND huyện trình). UBND huyện cơ bản nhất 

trí. Yêu cầu Văn phòng rà soát, chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện lại báo cáo trình 

Ban Thường vụ Huyện ủy. 

8. Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 03 năm 2020 (Văn phòng HĐND và UBND huyện trình). UBND 

huyện cơ bản nhất trí. Yêu cầu Văn phòng rà soát, chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện 

lại báo cáo trình Ban Thường vụ Huyện ủy. 

9. Dự thảo Chương trình công tác tháng 03 năm 2020 của UBND huyện. 

(Văn phòng HĐND và UBND huyện trình). UBND huyện cơ bản nhất trí thông 

qua. Yêu cầu Văn phòng tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, rà soát, chỉnh 

sửa bổ sung hoàn thiện lại Chương trình công tác tháng 03/2020. 

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

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện không tham mưu tổ chức Lễ 

khởi công các công trình xây dựng nông thôn mới năm 2020; Đẩy nhanh triến 

độ hoàn thiện các thủ tục hồ sơ các công trình như: sửa chữa hội trường khối 

liên cơ quan phục vụ cho Đại hội Đảng bộ huyện; đôn đốc nhà thầu thi công trụ 

sở UBND huyện, chỉnh sửa không thực hiện xây dựng sân tennis chuyển thực 

hiện khuôn viên cây xanh (sân vườn) quy hoạch đằng sau nhà để xe máy, ô tô. 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thẩm định các dự án xong trước thứ 2 

ngày 11/02/2020. Thực hiện triển khai xây dựng Sân vận động trung tâm huyện, 

có kế hoạch di chuyển các dụng thể dục thể thao từ Sân vận động huyện về sân 

đình Háng Slấp ngay sau khi xây dựng xong; Báo cáo kết quả giải tỏa hàng lang 

an toàn giao thông và vỉa hè xong trước ngày 16/02/2020. 

- Đội trật tự đô thị huyện cần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành, báo 

cáo kết quả công tác giải tỏa hành lang vỉa hè, nhắc nhở không cho bán hàng tại 

cổng liên cơ quan và các xe ô tô Taxi không đỗ trước cổng trụ sở mới UBND 

huyện. 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng phối hợp thực hiện thẩm định phê duyệt Chợ thị trấn Nông trường 

Thái Bình trước ngày 30/10/2020, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực hiện. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát thủ tục đấu giá đất như: nhà 

tạm giữ; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
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- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội - quốc phòng - an ninh; đăng ký các mô hình phát triển sản xuất với 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xong trước ngày 11/02/2020, đặc biệt nâng 

cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do chủng 

vi rút corona mới gây ra trên địa bàn. 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tham mưu danh sách đón chuẩn 

nông thôn mới khoảng 100 người, tổ chức tiết kiệm và hiệu quả. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện tốt công tác cải cách thủ 

tục hành chính, tiếp tục rà soát các nội dung, văn bản hết hiệu lực. Thường 

xuyên rà soát, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các Thông báo kết luận của tỉnh, 

huyện đã giao cho các cơ quan, 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 UBND huyện (qua 

Văn phòng HĐND và UBND huyện ngày 12/02/2020)  

- Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện thông báo kết luận và các 

nhiệm vụ được giao của lãnh đạo UBND huyện; báo cáo, đề xuất kịp thời, đúng 

tiến độ.  

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 VN 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 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

    

 

 

 

 

Hoàng Văn Vương 
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