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THÔNG BÁO 

Kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp giao ban tuần 

 

Ngày 25/5/2020, tại cuộc họp giao ban để giải quyết công việc hằng tuần của 

Chủ tịch, các PCT UBND huyện1; sau khi đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các 

xã, các Phòng trình bày một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành 

của Ủy ban nhân dân huyện; qua ý kiến của các thành viên tham gia dự họp; Lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân huyện kết luận như sau: 

1. Các Phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương rà soát, triển khai 

các nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 (các 

phòng, ban chuẩn bị báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao từ đầu năm đến nay, 

chương trình công tác tháng, quý, năm của ngành, đề xuất, kiến nghị,… để chuẩn 

bị làm việc với Chủ tịch UBND huyện), trọng tâm là tiến độ thực hiện và giải ngân 

các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản2; nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG về 

xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững; công tác phòng chống thiên tai, 

dịch bệnh; công tác quản lý bảo vệ rừng…Khẩn trương rà soát các đối tượng ảnh 

hưởng do đại dịch Covid 19 gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng 

hợp trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để chi trả kịp thời cho các đối 

tượng theo quy định. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị khẩn trương chuẩn bị các nội 

dung trình kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện đã được Ủy ban nhân dân 

huyện giao nhiệm vụ tại Công văn số 484/UBND-TH ngày 10/4/2020. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị có liên quan 

chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 

và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 

25/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện, Ủy ban nhân 

dân xã Ia Tơi, Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tiếp 

nhận, đón dân vào điểm dân cư số 64 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại 

Công văn số 659/UBND-TH ngày 11/5/2020. Hoàn thành trước ngày 28/5/2020. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát các dự toán đã giao cho các đơn vị từ 

đầu năm đến nay nhưng chưa thông báo vốn (nêu rõ nguyên nhân); liệt kê các nội 

dung do Phòng thẩm định, tham mưu đến nay nhưng chưa thực hiện. Báo cáo Ủy 

ban nhân dân huyện trước ngày 27/5/2020. 

                                                           
1 3/3 đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, ngoài ra tham dự cuộc họp có Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiêm Giám đốc Ban 

quản lý đầu tư và xây dựng huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và Lãnh đạo Văn phòng HU- HĐND- UBND 

huyện. 
2 Trọng điểm như: Công trình cấp nước sinh hoạt; đầu tư lưới điện khu trung tâm hành chính huyện; các hạng mục tại điểm dân 

cư số 64; hồ chứa nước số 2 Trung tâm hành chính huyện...các dự án do UBND các xã làm chủ đầu tư. 
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4. Đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các 

xã và các Công ty, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm tăng 

cường công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là tại các điểm nóng về công tác quản 

lý bảo vệ rừng đã được xác định. 

5. Văn phòng Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện: 

- Rà soát, kiểm tra, đôn đốc các nội dung công việc giao các phòng, ban 

tham mưu đã quá thời gian quy định; đồng thời báo cáo Ủy ban ban nhân dân 

huyện xem xét (hoàn thành trong ngày 28/5/2020); 

- Sắp xếp, bố trí phòng và trang thiết bị làm việc cho Trưởng Ban Kinh tế - 

Xã hội Hội đồng nhân dân huyện;  

- Tham mưu bố trí 01 camera 3600 tại khu vực Quảng trường huyện; 

Thông báo đến các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 
 

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

- Các Phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT-LT. 

            KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

            PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

                  

          

            Nguyễn Hoài Nam             
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