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ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TAM BÌNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 

Số:08/TB-UBND         Tam Bình, ngày  20  tháng 02  năm 2017 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại  

cuộc họp Sơ kết tình hình tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán  

Đinh Dậu 2017 (ngày 02/02/2017) 

__________ 

 

 

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 02/02/2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân 

huyện đã tổ chức cuộc họp sơ kết tình hình tổ chức các hoạt động đón Tết 

nguyên đán Đinh Dậu 2017. Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện - Chủ trì cuộc họp. Thành phần tham dự gồm có: Thường trực Huyện ủy; 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn. 

 Sau khi nghe các ngành báo cáo, thảo luận và đóng góp ý kiến tại cuộc 

họp. Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Chủ trì cuộc họp, 

có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau: 

 1/. Một số nội dung cần tập trung chỉ đạo thực hiện sau Tết 

 - Tập trung khắc phục những hạn chế sau tết Nguyên đán như việc sắp 

xếp chợ tết, các vụ việc lấn chiếm hành lang lộ giới,… 

 - Tập trung thực hiện đạt chỉ tiêu công tác tuyển quân 2017 (đảm bảo về 

chất lượng và số lượng). 

            2/. Nội dung công tác thường xuyên 

 2.1. Sản xuất nông nghiệp 

  - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thực 

hiện cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp theo hướng giảm dần diện tích lúa 3 vụ, 

tăng diện tích màu và cây trồng có giá trị kinh tế; nhân rộng các mô hình kinh tế 

có hiệu quả. 

  - Tổ chức hội thảo mô hình lúa hữu cơ xã Mỹ Lộc; sơ kết 03 năm thực 

hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

 2.2. Tài chính ngân sách 

 - Tập trung thực hiện tốt công tác lập bộ và thu các nguồn thu năm 2017, 

tạo sự công bằng trong công tác thu, nhất là thuế công thương nghiệp ngoài quốc 

doanh; tăng cường thực hiện xử lý nợ thuế theo đúng quy định;khai thác các 

nguồn thu có hiệu quả (quan tâm thu thuế chuyển mục đích sử dụng đất). 
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 - Chi Cục thuế huyện đẩy nhanh công tác lập bộ thuế phi nông nghiệp, 

giao chỉ tiêu cho các địa phương thực hiện. 

 - Các xã, thị trấn thực hiện công tác thu đảm bảo theo tiến độ, kế hoạch đề 

ra. 

 2.3. Xây dựng nông thôn mới 

 - Tổ chức sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2016, triển khai 

kế hoạch năm 2017. 

 - Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới 

đạt theo Nghị quyết Huyện ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện đã đề ra. 

 2.4. Xây dựng cơ bản 

 - Tập trung thực hiện các công trình đã được duyệt năm 2017, phấn đấu 

quý I/2017 khởi công các công trình đã đủ điều kiện, nhất là các công trình của 

xã Hòa Hiệp. 

 - Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị có liên quan 

trong công tác xây dựng cơ bản. 

 2.5. Văn hóa - Xã hội 

 - Tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo năm 2017, đảm bảo xây 

dựng hoàn thành nhà ở cho người dân tộc trước tết Chôl - Chnăm - Thmây 2017, 

tạo điều kiện để đồng bào người dân tộc vui xuân, đón tết. 

 - Quan tâm công tác mua Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo theo 

đúng quy định, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu năm 2017 về bảo hiểm y tế. 

- Chỉ đạo thực hiện đạt 02 xã đạt văn hóa năm 2017 (Tân Lộc, Tường 

Lộc) theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.6. Quốc phòng - an ninh 

  - Xử lý các vụ việc vi phạm đúng theo quy định của pháp luật; tăng 

cường mở các đợt tấn công truy quét các loại tội phạm, kéo giảm các tệ nạn xã 

hội, nhất là tình hình trộm cắp, ma túy và an toàn giao thông. 

 - Công an huyện chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết ngành Công an năm 

2016, triển khai kế hoạch năm 2017. 

 Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

Nay thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để triển khai, tổ chức thực 

hiện./. 

 

 

Nơi nhận:                                                        TL. CHỦ TỊCH 

- Thành phần dự họp;                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG 

- CT, PCT.UBND huyện; 

- Đài Truyền thanh;                                                                       

- LĐVP;                                                                                        

- Các chuyên viên NCTH;  
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- Lưu VT. 

 

Nguyễn Tấn Tiến 
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