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THÔNG BÁO 

Kết luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện  

tại cuộc họp giao ban giải quyết công việc hằng tuần 

 

Ngày 03/01/2023, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp giao 

ban để giải quyết công việc hằng tuần. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các Phòng, 

ban chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã 

báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương; lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân huyện kết luận như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, UBND các xã theo 

chức năng, nhiệm vụ: 

Khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung liên quan để đảm bảo các 

chính sách đối với người có công, an sinh xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo 

kịp thời, đúng đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Các đơn vị rà soát các quy trình, quy định về cải cách Thủ tục hành chính để 

triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023. Không được để tình trạng hồ sơ quá 

hạn, trễ hạn, hồ sơ không đưa lên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến do nguyên 

nhân chủ quan. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện về nội dung này. 

2. Văn phòng Huyện ủy – HĐND – UBND huyện chủ trì, phối hợp với các 

phòng ban có liên quan dự kiến lịch trực Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện 

thực tế, đảm bảo đầy đủ thành phần, hiệu quả xử lý công việc khi có nhiệm vụ đột 

xuất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy. 

3. Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông chủ trì, 

phối hợp với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị nghiên cứu trang trí Pano 

tuyên truyền Tết nguyên đán năm 2023 tại khu vực vòng xuyến (nút giao ĐĐT01 

và ĐĐT02) của huyện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

4. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị: Tiếp tục chỉnh trang đô thị, 

trang trí Tết, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tỉa cây xanh... chuẩn bị đón tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã 

và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát các hoạt động khai thác 

khoáng sản trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, xử lý, tham mưu xử lý đối với các 

trường hợp vi phạm. Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân 

huyện biết, chỉ đạo. 
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6. Giao Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội: chuẩn bị tốt công tác 

thăm, tặng quà người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên 

đán theo quy định; Đảm bảo tiến độ, đúng đối tượng. 

Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng 

Huyện ủy - HĐND - UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Tiến 
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