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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: 15 /TB-UBND      Tam Bình, ngày 02  tháng  3  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

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

tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2020  

 

Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25/02/2020, tại Phòng họp số 1, trụ sở Ủy ban 

nhân dân huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02, triển khai kế hoạch công 

tác tháng 3/2020. 

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

Thành phần tham dự gồm có:  

   - Bà Mai Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. 

  - Thành viên Ủy ban nhân dân huyện.  

  - Lãnh đạo các ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các ngành: Chi 

cục Thống kê, Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước huyện, Trung tâm Y tế huyện, 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. 

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 02 

và kế hoạch tháng 3/2020. Trong tháng qua, các ngành, các cấp có tập trung triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ mà Huyện ủy, UBND giao, cụ thể: 

 - Có tập trung thực hiện công tác trọng tâm đã đề ra, công tác tuyển quân 

đảm bảo đạt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng; 

 - Tập trung lãnh đạo tốt chiến dịch mùa khô: Năng suất lúa vụ Đông Xuân 

đạt trung bình 7,2 tấn/ha, tăng 1,2 tấn/ha so cùng kỳ; Công tác thu đạt kết quả khá 

tốt (14% Kế hoạch); Các ngành thực hiện khá tốt việc xây dựng kế hoạch cụ thể 

hóa các Kế hoạch của Huyện ủy; 

 - Thực hiện chặt chẽ việc triển khai công tác phòng, chống dịch, các cơ sở 

y tế đều có xây dựng kế hoạch rõ ràng; 

 - Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại những nội dung 

hạn chế, một số công việc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, cụ thể: 
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- Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, tiến độ công việc còn chậm ở khâu thẩm 

định hồ sơ, áp giá bồi hoàn; 

- Công tác xử lý nợ thuế còn chưa tốt, chưa quyết liệt, kết quả thu nợ thuế 

còn đạt thấp; Công tác lập bộ thuế chỉ mới cơ bản hoàn thành; 

- Một số ngành chưa làm tốt việc thực hiện những kết luận chỉ đạo của 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; 

Những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua xuất phát từ những nguyên nhân 

sau: 

- Thủ trưởng các ban, ngành chưa quyết liệt trong chỉ đạo, chưa xác định 

được những công việc trọng tâm cần làm ngay; Chưa chính xác trong việc thực 

hiện báo cáo; 

- Công tác phối hợp giữa các ngành với địa phương chưa đồng bộ, chưa 

chặt chẽ; 

- Vấn đề giờ giấc hành chính chưa được đảm bảo ở một số đơn vị. 

Kế hoạch tháng 03/2020, các ban, ngành, đơn vị cần tập trung lãnh chỉ đạo 

thực hiện tốt các mặt công tác sau đây:  

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  

 - Tập trung lãnh đạo thực hiện công tác mùa khô: thu các loãi quỹ huy 

động sức dân (hoàn thành trước ngày 30/04/2020), xây dựng Kế hoạch chặt chẽ, 

sát với tình hình thực tế; 

 - Triển khai các nội dung Kế hoạch chuyên đề cụ thể hóa thực hiện Nghị 

quyết 2020 của Huyện ủy; 

 - Làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai phương án phòng, chống dịch 

COVID-19, cũng như dịch bệnh trong chăn nuôi (cúm gia cầm H5N6); 

 - Triển khai Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở và cấp huyện; Tổng kết 

công tác thi đua. 

II. CÔNG TÁC THƯỜNG XUYÊN  

* Kinh tế: 

1. Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn: 

 - Theo dõi chặt diễn biến thời tiết, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn để 

thông báo kịp thời cho người dân và hướng dẫn giải pháp ứng phó nhằm hạn chế 

thấp nhất thiệt hại; 

 - Quản lý, chấn chỉnh hoạt động tự phát cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp; 

 - Triển khai tất cả các công trình thủy lợi của huyện và các công trình thủy 

lợi nội đồng; 

 - Rà soát các kế hoạch, chỉ tiêu của các xã về đích nông thôn mới năm 

2020 để làm cơ sở chỉ đạo trong thời gian tới. 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

 - Thực hiện sớm công tác thẩm định các công trình xây dựng năm 2020, 
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thẩm định áp giá bồi hoàn các công trình của huyện và tỉnh; 

 - Sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch mở rộng thị trấn Tam Bình và quy 

hoạch thành lập thị trấn Cái Ngang; 

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp trật tự mua 

bán tại các chợ, giải tỏa lòng lề đường các tuyến đường trên địa bàn huyện; 

 - Thực hiện duy tu, sửa chữa các tuyến giao thông trước mùa mưa; Quản lý 

các phương tiện quá tải lưu thông trên các tuyến đường; 

- Phối hợp Công an huyện thực hiện tốt công tác kiểm tra Phòng cháy chữa 

cháy ở các chợ, khu dân cư trên địa bàn huyện. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

  - Quản lý tốt việc cân đối thu - chi ngân sách nhà nước; 

  - Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thu các nguồn thu trong 

mùa khô; 

  - Nhanh chóng thực hiện việc thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ 

bản; 

  - Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện việc bán đấu giá các thửa đất đã có 

chủ trương của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện để tạo nguồn thu cho ngân sách; 

  - Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động kinh tế tập thể, nhất là hoạt 

động của Hợp tác xã. 

 4. Chi cục Thuế: 

  - Tăng cường vận động, tuyên truyền người dân hiểu rõ trách nhiệm và 

nghĩa vụ nộp thuế; 

  - Phân công cán bộ xuống địa bàn dựa trên năng lực và phù hợp với công 

việc, sát với tình hình thực tế; 

  - Thu thuế Công thương nghiệp - ngoài quốc doanh đảm bảo đạt tiến độ 

(trong Quý I phải thu đạt từ 25% kế hoạch trở lên), đồng thời khai thác các nguồn 

thu khác; 

  - Xây dựng kế hoạch thu thuế hàng tháng, định kỳ thực hiện báo cáo về Ủy 

ban nhân dân huyện (số liệu riêng trên địa bàn huyện Tam Bình).  

 5. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện: 

  - Triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2020 (tiến hành 

giao mặt bằng trong tháng 3), đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 

chuyển tiếp năm 2019, thường xuyên kiểm tra, xử lý các nhà thầu không đủ năng 

lực; 

  - Phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng những công trình do 

tỉnh làm chủ đầu tư; 

  - Thực hiện tốt công tác giải ngân đảm bảo đạt tiến độ kế hoạch, triển khai 

đến đâu giải ngân đến đó. 



4 

 6. Phòng Tài nguyên - Môi trường: 

 - Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân 

ở cụm tuyến dân cư Hòa Lộc trong tháng 3, đảm bảo theo sự chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Rà soát các cụm tuyến dân cư còn lại, xin ý kiến Ủy ban nhân dân 

tỉnh tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; 

 - Quan tâm công tác thu hồi đất của các hộ dân để phục vụ cho việc xây 

dựng các công trình xây dựng cơ bản; 

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quản lý đất công, rà soát, theo dõi 

tình hình lấn chiếm đất công; 

 - Giải quyết tốt những vấn đề khiếu kiện của người dân thuộc lĩnh vực tài 

nguyên - môi trường; 

 - Sớm tham mưu việc mua đất xây dựng Trường Tiểu học Phú Thịnh A. 

7. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 

Tiếp tục thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án 

VLAP cho những hộ dân đủ điều kiện. 

 *Văn hóa - Xã hội: 

8. Phòng Giáo dục - Đào tạo: 

 - Lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong học đường, 

đảm bảo công tác duy trì sĩ số sau khi học sinh trở lại lớp; 

 - Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia, đảm 

bảo đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 

 - Sớm triển khai các công trình sửa chữa trường lớp năm 2020. 

9. Phòng Văn hóa - Thông tin: 

 - Xây dựng xã Loan Mỹ đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới theo kế 

hoạch năm 2020; 

 - Lãnh đạo nâng chất lượng hộ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hoá theo 

Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ; 

 - Phối hợp trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện thông báo trên 

hệ thống loa truyền thanh về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn huyện; 

 - Chuẩn bị nội dung xây dựng các tiêu chí thực hiện mô hình sáng - xanh -

sạch - đẹp. 

10. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: 

 - Tham mưu Ủy ban nhân huyện về việc vận động mua Bảo hiểm y tế cho 

các hộ cận nghèo; 

 - Quan tâm vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình 

chính sách khó khăn về nhà ở; 

 - Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét điều chỉnh bổ sung 

chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020 của huyện. 
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11. Phòng Y tế: 

Tăng cường công tác kiểm tra, lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh trên người. 

*Quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật và xây dựng chính quyền: 

12. Phòng Nội vụ: 

 - Chuẩn bị nội dung triển khai Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở và 

cấp huyện; 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, đảm bảo kỷ cương, giờ 

giấc hành chính, thực hiện nghiêm Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; 

 - Tham mưu việc sắp xếp, bố trí cán bộ ở các ban, ngành, địa phương, đặc 

biệt là ở các ấp mới sáp nhập. 

13. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: 

  - Lãnh đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo 

theo kế hoạch đề ra; 

  - Chỉ đạo tổ chức Họp mặt kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Dân quân tự 

vệ. 

14. Công an huyện: 

  - Duy trì ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn; xây 

dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Tết cổ truyền của 

đồng bào dân tộc Khmer; 

  - Rà soát, theo dõi người nước ngoài, Việt kiều về nước trên địa bàn 

huyện; 

  - Nắm chắc tư tưởng của lực lượng Công an chính quy về cơ sở; 

 - Thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ ở các khu vực 

chợ, khu vực đông dân cư đảm bảo an toàn trong mùa khô. 

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

phiên họp thường kỳ tháng 02/2020. 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:                                                                                    TL. CHỦ TỊCH 

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

- Thành phần dự họp (kể cả vắng); 

- CVP, PCVP (Tổng hợp); 

- NC các Khối; 

- Lưu: VT.                                                                                                                             
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