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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Hòa, ngày  10  tháng 02 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện 

tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2020 

 

Ngày 07/02/2020, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2020, 

để thông qua các nội dung: dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01/2020, chương trình công tác tháng 02/2020 và 

dự thảo Chương trình công tác năm 2020. Chủ trì: Đ/c Lê Ngọc Tính - Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; dự họp theo Quy chế có: Đ/c Chế Thị Xuân 

Xinh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Trần Văn Phương - 

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Đ/c Đinh Công Thạch - UVBTV Huyện ủy, Phó 

Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Ngọc Tường - HUV, Phó Chủ tịch UBND 

huyện; các đ/c Ủy viên UBND huyện (vắng có lý do: đ/c Trương Trọng Hòa - Chỉ 

huy trưởng BCHQS huyện cử đ/c Phạm Văn Thuận - Phó Chỉ huy trưởng BCHQS 

huyện dự); Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn (vắng có lý do: đ/c Nguyễn Văn Tỉnh - Chủ tịch UBND xã Hòa Hội cử đ/c Trần 

Quốc Thạnh - Phó Chủ tịch UBND xã dự; đ/c Đào Tấn Hữu - Chủ tịch UBND xã 

Hòa Thắng cử đ/c Nguyễn Thành Chinh - Phó Chủ tịch UBND xã dự). 

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh tháng 01/2020, chương trình công tác tháng 02/2020; dự thảo 

Chương trình công tác năm 2020; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp; Đ/c Lê 

Ngọc Tính - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị kết luận 

và chỉ đạo như sau: 

I. VỀ CÁC BÁO CÁO  

Cơ bản thống nhất dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh tháng 01/2020, chương trình công tác tháng 02/2020 và dự thảo 

Chương trình công tác năm 2020. 

Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu 

dự họp, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh Báo cáo và Chương trình công tác năm 

2020, trình lãnh đạo UBND huyện ký ban hành. 

II. VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 02/2020 

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã 

nêu trong báo cáo; Tuy nhiên, cần lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

- Trên cơ sở các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể theo chức năng, 

nhiệm vụ của ngành mình quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn 

thành các chỉ tiêu được giao. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm 

trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực 
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được phân công phụ trách. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương gửi kế hoạch, chương 

trình về Văn phòng HĐND-UBND huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện. 

- Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; cán bộ, công chức, viên chức 

thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần quyết tâm, triển 

khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới với tinh thần khẩn trương, 

quyết liệt trong các cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được 

giao; chủ động trong việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện, không 

để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công và có văn bản báo cáo kết quả công 

việc được giao đúng thời gian quy định. 

- Tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính năm 

2020, trọng tâm là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính 

quyền điện tử, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và 

giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải 

quyết thủ tục hành chính; đổi mới, kiện toàn, sắp xếp lại đầu mối bên trong của các 

cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng 

công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, 

nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.  

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, 

trách nhiệm cao, tuyệt đối không được chủ quan trong việc phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (nCoV) gây ra theo tinh 

thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Giao Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện. Ban Chỉ đạo huyện tập trung chỉ đạo, chủ động xây dựng 

kịch bản, phương án ứng phó; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải 

pháp đề ra; tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; xử lý kịp thời các vấn 

đề cấp bách phát sinh; tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng 

tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang 

thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh; báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh 

cho Chủ tịch UBND huyện và cấp có thẩm quyền. 

- UBND các xã, thị trấn 

+ Tiếp tục rà soát các tiêu chí, tổ chức thực hiện đảm bảo giữ vững, hoàn 

thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định 530/QĐ-

UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh, Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 

của Thủ tướng Chính phủ.  

 + Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân theo dõi 

chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch cúm H5N1; chủ 

động tiêm phòng bệnh LMLM trên đàn gia súc. 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ 

gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác thải đúng nơi và thời gian quy định; cắm thêm lịch 

bỏ rác tại những nơi thường xuyên tập kết rác không đúng thời gian quy định, đồng 

thời thường xuyên nhắc nhở những trường hợp vi phạm tuân thủ đúng lịch bỏ rác để 

đảm bảo vệ sinh chung. 

+ Mỗi địa phương xây dựng Quỹ môi trường từ nguồn xã hội hóa để mua 

phân bón, thuê nhân công chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường 

thuộc xã quản lý. 
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2. Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng, 

chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; thông báo cụ thể thời gian tiêm phòng 

vắc xin LMLM để nhân dân biết, thực hiện; tăng cường kiểm tra và kịp thời ngăn 

chặn dịch, bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch cúm gia cầm H5N1 và dịch 

bệnh LMLM. 

- Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức Hội thảo 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện nhằm mục đích giới thiệu các sản 

phẩm chủ lực, thế mạnh của huyện, qua đó đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư để 

mở rộng liên kết với các nhà sản xuất trong và ngoài tỉnh.  

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

Tổng hợp ý kiến góp ý của các ngành chức năng, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế 

quản lý hoạt động Nghĩa trang huyện, trình UBND huyện cho ý kiến để triển khai 

thực hiện. 

4. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện 

- Triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy qua kiểm 

tra công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa bàn xã Hòa An và Hòa Trị. Giao Đ/c 

Nguyễn Ngọc Tường - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai 

thực hiện kết luận của Thường trực Huyện ủy, tham mưu biện pháp xử lý đối với 

các trường hợp vi phạm. 

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, tài nguyên 

khoáng sản, nhất là việc khai thác cát; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.  

- Tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề bàn các giải pháp về 

bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây 

ô nhiễm môi trường; áp dụng chế tài xử phạt hành chính đối với các hành vi vứt, bỏ 

rác không đúng nơi và thời gian quy định tại các điểm tập kết rác trên địa bàn các 

xã, thị trấn. 

5. Phòng Nội vụ huyện 

- Đẩy mạnh công tác CCHC; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm 

tra công tác CCHC năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; tăng cường 

công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; nhất là việc chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc 

theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen 

thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo kế hoạch 

đảm bảo chủ động, chặt chẽ; kịp thời tham mưu bố trí kinh phí cho công tác phòng, 

chống bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona.  

- Phối hợp với Chi cục Thuế huyện tham mưu tổ chức hội nghị đốc thu thuế 

để triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm và theo kế 

hoạch từng tháng, quý, không để bị động vào các tháng cuối năm; rà soát chặt chẽ 
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các nguồn thu, chống thất thu thuế. Tập trung xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng 

thuế kéo dài và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới.  

8. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

Phối hợp tổ chức chu đáo Lễ dâng hương danh nhân Lương Văn Chánh theo 

ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch, bệnh 

theo quy định. 

9. Công an huyện  

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn huyện sau Tết, bảo vệ tốt các hoạt động trong dịp lễ. 

- Tiếp tục nắm chắc tình hình đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các 

tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy; kiểm tra, xử lý nghiêm 

các đối tượng cho vay lãi nặng, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt 

động cho vay lãi nặng. 

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn 

giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, 

chở quá số người quy định; đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy, nổ. 

10. Ban chỉ huy quân sự huyện 

Chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 

2020, đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu.  

Trên đây là Kết luận của Đ/c Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên 

họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2020. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các PCVP HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

PHÓ VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH  

 

 

 

 

Đào Chu Tấn Đông 
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