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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:  2717/TB-UBND                       Tam Bình, ngày  05  tháng  12  năm 2016 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO 

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

tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2016 
________ 

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 24/11/2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân 

huyện đã tổ chức phiên họp lệ tháng 11/2016. Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch 

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

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Thành 

viên Ủy ban nhân dân huyện (vắng ông Lê Ngọc Đức, ông Nguyễn Quốc Thái, 

ông Nguyễn Văn Dũng), lãnh đạo 13 ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

(vắng Phòng Dân tốc) và các ngành: Trung tâm Y tế, 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, Chi cục Thống kê, Kho bạc, Hợp tác xã Thương mại - Dịch 

vụ Hoàn Thiện; UBND các xã Mỹ Lộc, Song Phú, Thị trấn Tam Bình. 

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 

11 và kế hoạch tháng 12/2016. Trong giải pháp thực hiện kế hoạch tháng 

12/2016, cần tập trung làm tốt các mặt công tác sau đây: 

1. Công tác trọng tâm 

- Chuẩn bị đầy đủ nội dung văn kiện trình tại kỳ họp HĐND huyện cuối 

năm.  

- Tập trung đẩy mạnh thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh và 

xử lý nợ đọng thuế.  

- Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ 

bản 2016, đồng thời chuẩn bị lập hồ sơ triển khai công trình 2017. 

2. Công tác thường xuyên 

 * Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 

- Rà soát, nắm chắc tình hình mưa lớn ảnh hưởng xuống giống lúa Đông 

Xuân 2016 - 2017, đồng thời hướng dẫn nông dân cách khắc phục hiệu quả. 
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- Đánh giá sát kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 

2016 để làm cơ sở thực hiện tốt năm 2017. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn các công trình thủy 

lợi trên địa bàn huyện do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu 

tư. 

- Chuẩn bị kế hoạch thực hiện các công trình thủy lợi năm 2017 (kể cả 

thủy lợi nội đồng). 

* Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chuẩn bị tốt dự toán ngân sách năm 2017 để thông qua Ban Thường vụ 

Huyện ủy và trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Đồng thời, theo dõi đôn 

đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2016. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng và đơn vị có 

liên quan trong công tác thanh quyết toán, tránh gây phiền hà cho địa phương. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất 

đối với 11 nền (Khóm 3 - Thị trấn) đấu giá không có người mua, theo đúng quy 

định của pháp luật. 

* Chi Cục thuế 

- Tập trung thu các nguồn thu đảm bảo đạt kế hoạch năm 2016, nhất là 

thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; khai thác các nguồn thu, đôn đốc 

các nhà đầu tư thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. 

 - Tăng cường công tác xử lý nợ thuế, phát huy tốt vai trò của Tổ xử lý nợ 

thuế; tiếp tục giải thích, vận động cán bộ công nhân viên chức và gia đình cán 

bộ công nhân viên chức còn nợ thuế thực hiện nộp thuế theo đúng quy định. 

- Rà soát chính xác, thực hiện tốt công tác lập bộ năm 2017. 

* Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Khởi công chợ Ba Phố - xã Bình Ninh trong tháng 12/2016; phối hợp 

ngành chuyên môn tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 nhà vệ sinh 

chợ Mỹ Lộc, Hòa Thạnh. 

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện quyết liệt các công trình đã ghi vốn. 

- Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

việc trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy ở các chợ. 

- Hoàn thành việc sắp xếp chợ Cái Ngang và chợ Mỹ Lộc trong tháng 

12/2016.Tăng cường kiểm tra và xử lý việc mua bán hàng gian, hàng giả trên địa 

bàn huyện; kiểm tra các bến bãi đậu đỗ theo quy định. 

- Phối hợp thực hiện tốt kế hoạch giải tỏa việc lấn chiếm hành lang lộ giới 

trên địa bàn huyện đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Đồng thời, phối 

hợp Ủy ban nhân dân các xã giải tỏa việc che khuất tầm nhìn các đường giao 

thông nông thôn. 
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- Kiểm tra các tuyến giao thông, thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa, 

nhất là đường lộ Cái Ngang. 

* Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đã bàn giao cho đơn vị thi 

công, tăng cường công tác giám sát đảm bảo chất lượng công trình, nếu đơn vị 

giám sát nào để công trình không đảm bảo chất lượng thì đơn vị giám sát đó và 

chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện. 

- Tập trung hoàn thành hồ sơ thủ tục khởi công các công trình: đường 

Khóm 4, đường từ Quốc lộ 53 vào tuyến dân cư vùng ngập lũ xã Hòa Hiệp. 

- Rà soát, đánh giá công tác giải phóng mặt bằng năm 2016, chuẩn bị tốt 

cho năm 2017. 

* Phòng Tài nguyên - Môi trường 

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; hỗ trợ các 

xã thực hiện tốt tiêu chí 17 trong xây dựng xã nông thôn mới. Rà soát, bố trí 

thùng rác của các xã, thị trấn hợp lý. 

- Tham mưu thực hiện việc cấp quyền sử dụng đất ở các chợ Long Phú, 

Bình Ninh theo đúng quy định. 

* Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

- Triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ để hoàn thành dự án Vlap; phối 

hợp Ủy ban nhân dân các xã phân loại và làm rõ các hồ sơ người dân chưa đến 

nhận. 

* Phòng Giáo dục - Đào tạo 

- Khẩn trương khảo sát và khắc phục 03 phòng học Trường Tiểu học Song 

Phú B, xã Song Phú. 

- Quản lý tốt công tác cán bộ ngành giáo dục. 

* Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí văn hóa năm 2016, đảm 

bảo chất lượng, đơn vị nào đủ điều điện mới công nhận, không chạy theo thành 

tích. 

- Thường xuyên kiểm tra, quản lý các điểm trò chơi điện tử, game bắn cá 

theo đúng quy định. 

- Chuẩn bị tốt kế hoạch văn hóa, văn nghệ, thể thao chào đón xuân Đinh 

Dậu 2017. 

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Rà soát, đánh giá chính xác công tác giảm nghèo năm 2016 theo đúng 

quy định. 

- Phối hợp rà soát 04 căn nhà tốc mái chưa hỗ trợ ở các xã (Hậu Lộc 01, 
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Tân Lộc 01, Ngãi Tứ 02). 

- Quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách cho các đối tượng. 

* Ban chỉ huy Quân sự 

Tập trung thực hiện tốt công tác sức khỏe tuyển quân năm 2017. 

* 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. 

3. Nội dung khác 

Các ban, ngành huyện chuẩn bị thực hiện tốt nội dung văn kiện trình kỳ 

họp lần thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo 

nội dung Công văn số 2190/UBND-TH, ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện. 

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

tại phiên họp lệ tháng 11/2016. 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 UBND huyện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                     TL. CHỦ TỊCH 

- TT. Huyện ủy;                                                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Thành phần dự họp;                                                                    

- Các ban, ngành đoàn thể huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- LĐVP; 

- Các chuyên viên NCTH;  

- Lưu VT. 

                                                                                         Nguyễn Tấn Tiến 
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