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

 HUYỆN TAM BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:46/TB-UBND Tam Bình, ngày  05  tháng  9  năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

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

tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2017 

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28/8/2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân 

huyện đã tổ chức phiên họp lệ tháng 8/2017 (mở rộng).  

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

Thành phần tham dự gồm có: Phó Chủ tịch UBND huyện (vắng ông 

Nguyễn Quốc Thái dự họp tỉnh), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, 

Thường trực HĐND huyện; Thành viên Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các 

ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các ngành: Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện, Chi cục Thuế, 

Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Đài Truyền thanh, Kho bạc Nhà nước huyện, 

Trung tâm Y tế huyện, Chi cục Thống kê, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 

Tam Bình (vắng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên). 

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 8 

và kế hoạch tháng 9/2017. Trong giải pháp thực hiện kế hoạch tháng 9/2017, cần 

tập trung làm tốt các mặt công tác sau đây:  

1. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp trên địa bàn huyện nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện. 

- Phối hợp giải quyết vướng mắc trong việc thi công các công trình do 

tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện, chú ý giải ngân các công trình do đơn vị làm Chủ 

đầu tư, đảm bảo đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định. 

- Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong 

mùa mưa bão, chằng chống nhà cửa nhằm ứng phó và hạn chế thấp nhất thiệt hại 

do mưa bão gây ra. 

- Kiểm tra dự án chăn nuôi bò do Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long 

tài trợ trên địa bàn xã Loan Mỹ, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện. 

- Tham mưu sơ kết quí III tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã 

Hòa Hiệp và các tiêu chí đăng ký thực hiện trong năm 2017 đối với các xã khác.  

- Tập trung thu dứt điểm Quỹ phòng, chống thiên tai trong tháng 9/2017. 
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2. Tài chính - Kế hoạch  

- Tăng cường quản lý chặt chẽ việc thu - chi ngân sách; kiểm tra việc tạm 

ứng ngân sách tại các xã, thị trấn; quản lý, hướng dẫn các đơn vị sử dụng quỹ 

Quốc phòng - an ninh đúng quy định.  

- Tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn năm 2017, 

vốn kết dư đã bố trí cho các công trình. Đồng thời, phối hợp chủ đầu tư thu hồi 

tạm ứng xây dựng cơ bản. 

- Phối hợp các ngành chức năng có liên quan sớm triển khai đấu giá đất 

chợ Ba Phố (xã Bình Ninh); tham mưu đề xuất hướng giải quyết đối với 13 hộ 

thuộc chợ Long Phú (xã Long Phú); giải quyết thu hồi mặt bằng các ki-ốt nằm 

ngoài hàng rào Trung tâm văn hóa huyện; tham mưu xử lý thu hồi phần lợi 

nhuận cổ tức 51% vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tam 

Bình và chuẩn bị dự toán ngân sách năm 2018. 

3. Chi cục Thuế 

- Tập trung chỉ đạo thu các nguồn thu trên địa bàn huyện, đảm bảo đạt trên 

65% trong quí III/2017. Mạnh dạn xử lý, cưỡng chế các trường hợp nợ thuế.  

- Thường xuyên phân công cán bộ chuyên môn, lãnh đạo xuống hỗ trợ 

các địa bàn còn nợ thuế lớn như Thị trấn, Mỹ Lộc, Song Phú, Long Phú, Tường 

Lộc,… Chuẩn bị tốt công tác lập bộ thuế năm 2018. 

4. Kinh tế và Hạ tầng  

- Kiểm tra việc xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thi công các chợ, đối với 

việc mở rộng chợ Tam Bình phải sớm bàn giao mặt bằng trong tháng 9 để kịp 

hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị có liên quan 

hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục trong việc mở rộng chợ Long Phú. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch lập lại trật tự đô thị, giải tỏa 

lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu xử lý, giải quyết các công trình xây dựng cơ bản còn vướng 

(thuộc Phòng Công thương cũ) gắn với thu hồi tạm ứng. 

- Phát huy, khai thác tốt các điểm bán nông sản sạch tại các chợ loại 2 trên 

địa bàn huyện. 

5. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình đang triển khai, 

đẩy nhanh tiến độ thi công (nhất là các công trình nông thôn mới thuộc xã Hòa 

Hiệp; đường khóm 4 - thị trấn,…) gắn với giải ngân, thanh quyết toán các công 

trình đã hoàn thành. 

- Tập trung giải quyết các công trình chưa khởi công được trong năm 2017 và 

chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục triển khai thực hiện các công trình trong năm 2018. 

6. Tài nguyên và Môi trường  

- Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người 

dân theo dự án VLAP, có kế hoạch phân công cán bộ chuyên môn phối hợp các 

xã hỗ trợ bổ sung thủ tục cho người dân. 

- Tham mưu giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 
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các cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ, gắn với xử lý việc lấn chiếm đất 

công trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác môi trường. 

7. Giáo dục và Đào tạo  

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để khai giảng năm học 2017 - 2018, đối 

với một số điểm trường còn đang xây dựng, sửa chữa thì phải đảm bảo không 

ảnh hưởng đến việc học và giảng dạy. 

- Phối hợp Ủy ban nhân dân xã Tân Phú xem xét chọn mặt bằng để xây 

dựng Trường Mầm non Hoa Lan (xã Tân Phú). Khảo sát 02 điểm Trường bị dột 

(Trường Tiểu học Lưu Văn Liệt, Trường Mầm non xã Mỹ Lộc), báo cáo đề xuất 

Thường trực Ủy ban nhân dân huyện. 

- Phối hợp chặt chẽ các đơn vị có liên quan trong việc tách Trường THCS 

- THPT Phú Thịnh. Chỉ đạo, đôn đốc các Trường tổ chức thu, nộp quỹ Phòng, 

chống thiên tai năm 2017. 

- Lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 theo Luật Đầu tư công, 

giải ngân các công trình xây dựng và sửa chữa năm 2017 theo tiến độ. 

8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chuẩn bị tốt công tác xét duyệt, tuyển quân năm 2018. Phối hợp chỉ đạo 

diễn tập cấp xã đối với 02 xã Loan Mỹ, Hòa Lộc và chuẩn bị văn kiện diễn tập 

cấp huyện. Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn. 

9. Công an huyện 

Theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh trật tự dịp lễ Quốc khánh 2/9, phối 

hợp triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự đêm văn nghệ gây quỹ an sinh 

xã hội và các ngày phục vụ “Phiên chợ hàng Việt - Triển lãm Sinh vật cảnh” tại 

xã Song Phú. Chỉ đạo tăng cường tuần tra canh gác, xây dựng kế hoạch củng cố, 

kiện toàn các lực lượng an ninh tại những địa bàn còn yếu.  

10. Thủ trưởng các Ban, ngành huyện nghiêm túc triển khai thực hiện 

việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của đơn vị theo 

Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. 

Đồng thời, chấp hành nghiêm theo quy định tại các cuộc họp về thời gian và 

thành phần tham dự. 

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

tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2017. Nay 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: 
- TT. Huyện ủy; 

- Thành phần dự họp (kể cả vắng); 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- CVP, PCVP (Tổng hợp); 

- NC các Khối; 

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                            

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Dương Văn Trọng 
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