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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ  

tháng 4 năm 2020 (ngày 10/4/2020) 

 
 

Ngày 10/4/2020, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 

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

các nội dung họp như sau: 

1. Đối với dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 

Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình 

hình mới do Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tham mưu, trình. 

 UBND huyện cơ bản nhất trí, yêu cầu phòng tiếp thu ý kiến phát biểu của 

các thành phần dự họp, tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các nội dung thực 

hiện, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ; tham mưu cho UBND huyện Tờ trình  

trình Ban Thường Vụ Huyện ủy. 

2. Đối với dự thảo Báo cáo tình hình quản lý và hoạt động cửa khẩu phụ 

Bản Chắt do Phòng Kinh tế - Hạ tầng trình.  

UBND huyện yêu cầu Phòng tiếp thu ý kiến của các thành phần dự họp;  

rà soát, chỉnh sửa bổ sung và biên tập lại báo cáo. 

3. Đối với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Đề án điều động Công 

an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn huyện do 

Phòng Nội vụ trình.  

UBND huyện cơ bản nhất trí. Yêu cầu phòng bổ sung đánh giá tình 

hình, những khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ và cơ sở vật chất 

phục vụ làm việc; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và kiến nghị, đề 

xuất với Công an tỉnh. 

4. Đối với dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh 

trên địa bàn  do Trung tâm phát triển quỹ đất trình.  

UBND huyện cơ bản nhất trí. Yêu cầu Trung tâm tiếp thu ý kiến phát biểu 

của các thành phần dự họp, bổ sung đánh giá chung về công tác giải phóng mặt 

bằng và kết quả giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn. 
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5.  Đối với dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương 

hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 do Văn phòng HĐND và UBND trình. 

 Yêu cầu Văn phòng tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung số liệu; bám sát 

vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác của 

huyện để cụ thể hóa các nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

trong tháng 5. 

6. Đối với dự thảo Chương trình công tác tháng 5 năm 2020 của UBND 

huyện do Văn phòng HĐND và UBND huyện trình. 

 UBND huyện cơ bản nhất trí. Yêu cầu Văn phòng rà soát, bổ sung một số 

nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong tháng trên cơ sở các văn bản 

chỉ đạo của cấp trên và chương trình công tác đề ra. 

* Lưu ý: Dự thảo Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình trình Ban Thường vụ Huyện 

ủy gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trong ngày 

13/4/2020) để lãnh đạo UBND huyện xem xét, ký ban hành, gửi Văn phòng 

Huyện ủy tổng hợp tài liệu họp Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai 

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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

    

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 
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