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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện
tại phiên họp lãnh đạo UBND huyện ngày 28 tháng 3 năm 2022

Ngày 28/3/2022, tại phòng họp số 1 – trụ sở UBND huyện, Lãnh đạo
UBND huyện Lập Thạch tổ chức phiên họp giao ban đầu tuần. Dự hội nghị có
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa thông tin,
Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Chỉ huy trưởng Ban
CHQS huyện, Trưởng Ban QLDA ĐTXD huyện. Trên cơ sở đề xuất và ý kiến
thảo luận của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:
1. Về một số nội dung chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phân công
cho các Phó Chủ tịch UBND huyện:
- Giao đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng – Phó Chủ tịch UBND huyện
bám sát các công việc đã được phân công, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một
số nội dung sau:
+ Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các
nhà trường khi học sinh đi học trở lại; theo dõi, báo cáo đề xuất UBND huyện
việc cho học sinh Tiểu học đi học trực tiếp trong thời gian tới và các biện pháp
cần thiết để phòng, chống dịch hiệu quả trong các nhà trường; cấp kinh phí hỗ
trợ các nhà trường test nhanh tầm soát Covid-19 theo đề xuất của Phòng Giáo
dục & Đào tạo huyện.
+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn theo dõi chặt
chẽ tình hình dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp vụ Chiêm Xuân.
+ Tiếp tục phối hợp triển khai các bước để xây dựng nhà máy xử lý rác
thải tập trung tại xã Xuân Hòa, dự án nghĩa trang nhân dân tại xã Bắc Bình theo
tiến độ đã cam kết với tỉnh. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn
thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
+ Chỉ đạo tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 theo kế hoạch,
đảm bảo tiến độ đã đề ra (tiến hành thi vòng 1 vào cuối tháng 5/2022).
+ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án
trọng điểm trên địa bàn (khu Amane, đường vành đai 2…), đảm bảo đúng trình
tự, thủ tục quy định; nếu cần thiết sẽ tiến hành cưỡng chế để đảm bảo tiến độ các
dự án.
- Giao đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện bám
sát các công việc đã được phân công, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số
nội dung sau:

+ Đôn đốc đơn vị tư vấn triển khai nhanh và có kết quả cụ thể về các nội
dung chương trình thanh long ruột đỏ (giai đoạn 2).
+ Tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn: khẩn trương triển khai
theo lộ trính, đến tháng 7 hoàn thiện xong các bước để tiến hành đúc tượng
chính thức.
+ Đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện dự án màn hình Led 3 mặt bờ
hồ Giếng Trẻ để bàn giao đưa vào sử dụng.
+ Chỉ đạo 02 xã Hợp Lý, Văn Quán tổ chức Đại hội thể dục thể thao (mời
các xã, thị trấn theo cụm phía Bắc, phía Nam dự). Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ
chức Đại hội TDTT đảm bảo trang trọng, thiết thực, tạo không khí vui tươi,
phấn khởi trong quần chúng nhân dân, hoàn thành trong tháng 4/2022.
+ Chỉ đạo Ban QLDA và ĐTXD huyện đôn đốc nhà thầu sớm hoàn thiện,
bàn giao đưa vào quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng khu quảng trường,
tuyến đường từ Công an huyện đi Đình Thạc Trục.
+ Chỉ đạo Phòng LĐTB&XH phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa
phương tích cực triển khai tuyên truyền cho nhân dân biết, đăng ký đi lao động ở
nước ngoài.
2. Về một số nội dung công tác liên quan đến lĩnh vực nội vụ:
- Việc thành lập Hội đồng quản lý Ban QLDA huyện: Giao Phòng Nội vụ
huyện gửi văn bản xin ý kiến Lãnh đạo UBND huyện, các Ủy viên UBND
huyện theo quy định, hoàn thành xong chậm nhất ngày 30/3/2022.
- Việc luân chuyển, điều động Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn:
Giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban CHQS huyện căn cứ các tiêu
chuẩn, tiêu chí quy định rà soát đối tượng, đánh giá công tác quân sự của các xã,
thị trấn, sau đó xây dựng phương án cụ thể để luân chuyển tổng thể trên địa bàn
huyện.
- Việc xây dựng Nội quy, quy chế Văn hóa công sở: Giao Phòng Nội vụ
chủ trì tham mưu UBND huyện triển khai theo quy định; tham mưu chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 11, Quyết định 52 của tỉnh.
Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp
Lãnh đạo UBND huyện ngày 28 tháng 3 năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện
thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, phối hợp, thực
hiện./.
Nơi nhận:

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

- Thường trực HU, HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện (c/đ);
- UV UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT.
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