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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: 09 /TB-UBND                                Tam Bình, ngày 06  tháng 3 năm 2017 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO 

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

tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2017 
________ 

 

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 23/02/2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân 

huyện đã tổ chức phiên họp lệ tháng 02/2017. Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện-Chủ trì cuộc họp. Thành phần tham dự gồmcó: Phó Chủ 

tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; vắng Thường trực HĐND huyện; Thành 

viên Ủy ban nhân dân huyện (vắng ông Nguyễn Tấn Tiến, ông Trần Tấn Hiện), 

lãnh đạo 13 ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện (vắng Phòng Dân tộc) và 

các ngành: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi cục thuế, Bệnh viện Đa 

khoa huyện, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Đài Truyền thanh, Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo 

dục thường xuyên, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tam Bình, Kho bạc (vắng 

Trung tâm Y tế, Chi cục Thống kê). 

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: 

Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện và các ngành đều cơ 

bản thống nhất với nội dung dự thảo đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 

02và kế hoạch tháng 3/2017. Trong giải pháp thực hiện kế hoạch tháng 3/2017, 

cần tập trung làm tốt các mặt công tác sau đây: 

1. Công tác trọng tâm 

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo kế hoạch công tác mùa khô, thu các nguồn 

thu, khởi công các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch. 

- Lãnh đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình các bước bầu cử 

Trưởng ấp- khóm và Ban thanh tra nhân dân xã- thị trấn nhiệm kỳ 2017- 2019. 

- Tập trung rà soát hồ sơ giải quyết nợ các công trình tồn đọng của Phòng 

Công thương trước đây. 

2. Công tác thường xuyên 

 * Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện điều chỉnh quy hoạch cơ 

cấu sản xuất ngành nông nghiệp phù hợp. 

- Tập trung triển khai thực hiện các công trình thủy lợi năm 2017 trong 
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mùa khô, đôn đốc các xã thực hiện tốt công tác thủy lợi nội đồng. Đồng thời 

phối hợp, đôn đốc ngành tỉnh sớm triển khai thực hiện các công trình thuộc tỉnh 

đầu tư trên địa bàn huyện. 

- Quan tâm thực hiện mô hình lúa hữu cơ ở xã Mỹ Lộc, nhất là công tác 

thủy lợi phục vụ cho mô hình. 

- Bổ sung, điều chỉnh danh mục các công trình thủy lợi, nước sạch gửi về 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng quy định. 

- Rà soát, kiểm tra các tuyến đê bao, cống, đập đảm bảo ngăn mặn phục 

vụ cho sản xuất. 

- Phối hợp ngành chức năng, đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc mặt 

bằng thi công các công trình của huyện, tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện. 

- Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới  năm 2016, triển khai kế 

hoạch 2017. Tập trung quyết liệt xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Hiệp. 

- Đôn đốc, tổng hợp tiêu chí các xã đăng ký thực hiện năm 2017; sớm 

thuê tư vấn điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới của các xã. 

* Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Thống nhất chi thêm từ nguồn kinh phí dự phòng của xã - thị trấn cho 

công tác bầu cử Trưởng ấp - khóm nhiệm kỳ 2017 - 2019, mỗi xã - thị trấn là 

500.000 đồng, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các xã - thị trấn thực 

hiện cụ thể theo đúng quy định. 

* Chi Cục thuế 

- Rà soát công tác lập bộ đúng quy định, đảm bảo không bỏ sót; khai thác 

tốt các nguồn thu, chú ý nguồn thu thuế từ chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Tăng cường công tác xử lý nợ thuế, nhất là thuế công thương nghiệp 

ngoài quốc doanh; xử lý đúng quy định đối với những đối tượng không chấp 

hành nghĩa vụ thuế. 

- Phối hợp ngành liên quan tham mưu giải quyết trường hợp không chấp 

hành việc kê khai kinh doanh xăng dầu (Phi Vũ). 

* Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Tập trung thực hiện mở rộng chợ Thị trấn Tam Bình, chợ Long Phú. 

- Xác định chọn điểm bán nông sản sạch ở chợ Thị trấn Tam Bình, chợ 

Cái Ngang, Song Phú. 

- Tiếp tục duy trì việc sắp xếp trật tự mua bán ở các chợ sau Tết Nguyên 

đán. 

- Triển khai thực hiện sớm các công trình điện, rãnh thoát nước, đường 

dân sinh cầu Mù U; duy tu, sửa chữa các tuyến đường thuộc ngành phụ trách. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Bình Ninh. 
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- Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra hàng gian, hàng giả; công tác 

phòng cháy, chữa cháy. 

- Giải quyết việc kinh doanh hộ bán thịt heo ở xã Phú Lộc. 

- Tập trung triển khai thực hiện quy chế đô thị văn minh thị trấn, tiêu chí 

đô thị loại 5 đối với Cái Ngang. 

* Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục các công trình năm 2017 để khởi công. 

Quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp năm 2016, 

nhất là các công trình xã nông thôn mới. Chuẩn bị hồ sơ, danh mục công trình 

xây dựng cơ bản năm 2018 theo quy định. 

- Thực hiện công tác giám sát chất lượng công trình; công tác giải phóng 

mặt bằng. 

- Tập trung thu hồi tạm ứng, thanh quyết toán, tất toán các công trình xây 

dựng cơ bản đúng theo quy định. 

* Phòng Tài nguyên - Môi trường 

- Xây dựng kế hoạch, đề xuất hướng xử lý quản lý đất công năm 2017. 

- Quan tâm thực hiện tốt công tác xử lý môi trường, nhất là chợ Song Phú. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Vlap. 

* Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

trên địa bàn huyện theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

- Tăng cường kiểm tra, quản lý các trò chơi điện tử, cá độ ăn thua bằng 

tiền; tham mưu quản lý phong trào hát nhạc sống đảm bảo giờ giấc. 

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo, quan tâm thực hiện chính sách 

đối với người có công. 

 - Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo 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. 

- Thực hiện tốt công tác mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo. 

* Phòng Giáo dục - Đào tạo 

- Quan tâm vấn đề học sinh bỏ học, vận động các em trở lại lớp học. 

- Rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác công nhận trường đạt chuẩn 

và phục vụ giảng dạy năm học mới 2017 - 2018. 

* Ban chỉ huy Quân sự 
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- Chuẩn bịtổng kết công tác tuyển quân năm 2017. 

- Thực hiện tốt công tác huấn luyện năm 2017, công tác trực sẵn sàng 

chiến đấu. 

* Công an huyện 

- Tăng cường công tác tuần tra, kéo giảm tình hình vi phạm trật tự xã hội, 

nhất là tình hình trộm cắp, ma túy, kéo giảm tai nạn giao thông. 

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ công tác bầu cử Trưởng ấp - khóm nhiệm kỳ 

2017 - 2019, tết Chôl - Chnăm - Thmây 2017. 

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

tại phiên họp lệ tháng 02/2017. Thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để 

phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện tốt và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân 

huyện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                     TL. CHỦ TỊCH 

- TT. Huyện ủy (b/c);                                                                    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Thành phần dự họp;                                                                 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

- UBND xã, thị trấn; 

- LĐVP; 

- Các chuyên viên NCTH;  

- Lưu VT. 

 

 

 

                                                                                        Dương Văn Trọng 
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