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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 
 

Số: 111/TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hương Khê, ngày 21 tháng 11 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc 

 họp giao ban bổ cứu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 
   

Ngày 14/11/2019, đồng chí Lê Ngọc Huấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban để nghe báo cáo và bổ cứu thực hiện 

một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 

thời gian tới. Cùng dự, có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện Lãnh 

đạo các đơn vị: Công an huyện, Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang, Ban chỉ 

huy quân sự huyện. Trưởng các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ 

tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, 

Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá - Thông tin, Tư pháp, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Thanh tra, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ CTVN, Ban Quản lý 

các dự án đầu tư XDCB huyện; Chánh, Phó Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện. 

 Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo rà soát tình 

hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; tồn tại, hạn chế; kiến nghị đề xuất một số 

nội dung liên quan và triển khai nhiệm vụ thời gian tới; ý kiến phát biểu của các 

đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và đại biểu tham dự; đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện kết luận như sau: 

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn; lãnh đạo và cán bộ, công chức còn 

thiếu nhiều so với chỉ tiêu tỉnh giao; nhưng lãnh đạo và cán bộ, công chức một số 

phòng, đơn vị đã chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ đạt một số kết quả bước 

đầu. Tuy vậy, vẫn còn nhiều nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao 

tham mưu, thực hiện còn chậm, lúng túng, kết quả đạt thấp, thậm chí có phòng, đơn 

vị đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong tham mưu, làm ảnh hưởng lớn đến việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Nguyên nhân: Ngoài các yếu tố khách quan thì 

nguyên nhân chủ quan vẫn là do Trưởng một số phòng, đơn vị còn thiếu trách 

nhiệm, không chủ động rà soát các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, phân công 

nhiệm vụ không rõ ràng, thiếu kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức được giao; kỷ 

luật, kỷ cương chưa nghiêm. Để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, 

yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm 

túc, tập trung rà soát các nhiệm vụ được phân công, để triển khai thực hiện đảm bảo 

thời gian và đạt kết quả cao nhất. 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI: 

1. Tập trung rà soát các nhiệm vụ được UBND huyện giao tại Văn bản số 

01/CTr-UBND ngày 04/01/2019 của UBND huyện và các Văn bản chỉ đạo của 

Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân 

dân, Thường trực HĐND, UBND huyện và lãnh đạo UBND huyện giao trên các 

lĩnh vực kinh tế, xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng nông thôn mới, văn minh 

đô thị, giảm nghèo bền vững, Chương trình OCOP,... 
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2. Chủ động tham mưu đánh giá, tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019; các 

nội dung liên quan đến báo cáo và các tờ trình phục vụ kỳ họp thứ 10, HĐND 

huyện Khóa XX và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

nhiệm kỳ 2015-2020, các báo cáo chuyên đề phục vụ hội thảo đảm bảo chất lượng, 

thời gian quy định. 

3. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại 

cây trồng vụ Đông; tăng cường kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y; phòng, chống 

bệnh dịch tả lợn Châu phi, dịch lở mồm long móng; phòng, chống rét cho cây 

trồng, vật nuôi; hoàn thành nghiệm thu thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất,… 

4. Đẩy mạnh thu ngân sách, nhất là thu từ đất và thu ngoài quốc danh,... quản 

lý chặt chẽ, đúng quy định các khoản chi ngân sách; tăng cường quản lý thị 

trường; thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh tình trạng buôn bán 

hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là trước, trong và sau dịp Tết 

Nguyên đán. 

5. Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh thực hiện các hoạt động văn hóa - xã hội, 

tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn,... 

6. Tập trung chỉ đạo, thực hiện khám, tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công 

an đảm bảo số lượng, chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tăng cường 

công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; ngăn chặn, xử lý 

nghiêm tình trạng buôn bán, sử dụng các loại công cụ hỗ trợ, pháo nổ trái phép, 

nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.  

7. Tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới, xây dựng Thị trấn huyện đạt chuẩn văn minh đô thị; phong 

trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ đảm bảo phát triển 

bền vững. Thực hiện Chương trình OCOP, xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững 

đảm bảo yêu cầu, chất lượng.  

8. Tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra 

công vụ tại các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức gắn với bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm 2019 đảm bảo 

chất lượng, thời gian.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

Giao Trưởng các phòng, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao  

phối hợp, tham mưu triển khai thực hiện, cụ thể:  

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

- Tham mưu chỉ đạo sản xuất vụ Đông đạt kế hoạch; xây dựng, triển khai kế 

hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2020; phối hợp, chỉ 

đạo UBND các xã, thị trấn trực tiếp làm việc với các thôn, xóm bám đồng ruộng 

để chỉ đạo sản xuất; kiểm tra sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, các 

hội viên trong việc thực hiện phát triển sản xuất đạt các chỉ tiêu, kế hoạch và thực 

hiện các chủ trương của cấp trên; thường xuyên kiểm tra, báo cáo tiến độ, kết quả 

sản xuất của từng xã, thôn (thống kê theo diện tích) làm cơ sở cho việc đánh giá, 

phân loại, bình xét thi đua cuối năm 2019. 
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- Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi 

hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung công tác tiêm phòng đợt 2; 

phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu phi, dịch 

lở mồm lông móng; phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi,... 

- Phối hợp, chỉ đạo Hội đồng nghiệm thu đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu 

thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 

13/12/2018 của HĐND tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo báo cáo 

chuyện đề: “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao, áp dụng khoa học, công nghệ và sản xuất theo Chương trình 

OCOP, nâng cao giá trị gia tăng trong nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững” đảm bảo thời gian, chất lượng để 

phục vụ hội thảo theo quy định.  

2  Phòng Tài ng  ên và  ôi   ư ng:  

- Tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển qu  đất 

năm 2019; rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn chỉnh 

hồ sơ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách. 

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện, Phòng Tư 

pháp và đơn vị liên quan tập trung tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết các 

vụ việc tồn đọng liên quan đến đất đai; cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá 

nhân theo Kết luận Thanh tra đất đai xung quanh khu vực hồ Bình Sơn và Phương án 

giải quyết đất đai sai phạm tại xã Phú Phong đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tham 

mưu để lãnh đạo UBND huyện làm việc chuyên đề với UBND các xã, thị trấn liên 

quan để chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho các 

cơ sở tôn giáo trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất ở có nguồn 

gốc trước ngày 18/12/1980, cấp giấy CNQSD đất sau đo vẽ chỉnh lý bản đồ địa 

chỉnh cho các hộ gia đình, cá nhân và quản lý, sử dụng đất công ích theo quy định. 

- Phối hợp với các phòng, ngành liên quan hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tập 

trung giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo Văn bản số 93/KL-UBND ngày 26/8/2019 

của Chủ tịch UBND huyện và các Văn bản liên quan do lãnh đạo UBND huyện giao; 

- Làm việc với các sở, ngành liên quan, kịp thời hoàn chỉnh báo cáo kết quả 

kiểm tra, tham mưu kết luận cụ thể các nội dung công dân phản ánh liên quan đến 

việc chăn nuôi lợn của hộ ông Nguyễn Xuân Hiệp ở xã Gia Phố. 

- Tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường; phối hợp với các phòng, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn 

ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng khai thác đất, cát, sỏi trái phép trên địa bàn.  

3  Phòng Kinh  ế - Hạ  ầng:  

- Phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tham 

mưu tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, cung cấp đầy đủ các mặt 

hàng phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết Nguyên đán; ngăn chặn, xử lý nghiêm 

tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý các dự án 

đầu tư XDCB huyện, UBND Thị trấn, Chủ đầu tư xây dựng chợ Huyện và các đơn 
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vị liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo theo quy định, đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện xây dựng đường giao thông xung quanh chợ Huyện và chợ Sơn; tham 

mưu phương án sớm đưa chợ huyện Huyện vào hoạt động sau khi hoàn thành. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan 

thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới; lập 

quy hoạch phát triển qu  đất theo kế hoạch đã được phê duyệt; đẩy mạnh làm 

đường giao thông nông thôn, kênh mương bê tông. Tham  mưu UBND huyện trình 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Thị trấn 

huyện, điều chỉnh quy hoạch nghĩa trang trung tâm,...theo quy định. 

- Tham mưu hoàn thiện, ban hành Đề án thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HU 

ngày 27/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo phát 

triển CN-TTCN đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và dự thảo báo cáo 

chuyên đề: “Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ đến năm 

2025 và những năm tiếp theo” đảm bảo thời gian, chất lượng phục vụ hội thảo 

theo quy định. 

4  Phòng Tài ch nh - Kế hoạch:  

- Phối hợp với Chi cục thuế và các phòng, ngành, đơn vị liên quan, UBND các 

xã, thị trấn rà soát các nguồn thu, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện thu đạt kế 

hoạch đề ra. Tham mưu để lãnh đạo UBND huyện làm việc chuyên đề bàn giải pháp 

tăng cường thu ngân sách trong những tháng còn lại của năm 2019. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, nhất là vốn thực hiện các 

chính sách, vốn nông thôn mới, vốn đầu tư XDCB; bổ sung nguồn vốn để thực hiện 

các công trình, dự án đã được Thường trực HĐND huyện có văn bản đồng ý chủ 

trương sử dụng ngân sách huyện. 

- Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ngành, đơn vị liên quan rà soát, 

khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận của Kiểm toán nhà nước Khu vực 

II tại Văn bản số 15/TB-KVII ngày 08/7/2019; rà soát, tham mưu lập dự án đầu tư 

xây dựng các công trình trường học, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế, ưu tiên các 

xã đăng ký đạt chuẩn năm 2020. 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lập dự toán thu - chi ngân sách năm 

2020, tham mưu Chủ tịch UBND huyện làm việc với Sở Tài chính theo quy định; 

tập trung tham mưu xử lý các kiến nghị của các phòng, ngành, đơn vị, địa phương 

liên quan đến lĩnh vực Phòng phụ trách; xem xét ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện 

phòng họp không giấy tờ, ứng dụng công nghệ thông tin, hồ sơ công việc, chữ ký 

số,... theo chỉ đạo của cấp trên. 

5. Thanh tra huyện:  

- Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, tham mưu Chủ tịch UBND 

huyện ban hành kết luận các cuộc thanh tra theo quy định; chỉ đạo, đôn đốc, 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. 

- Phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan, Ban tiếp công dân huyện 

rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhất là vụ việc liên quan đến 

đất đai, chế độ chính sách thuộc thẩm quyền cấp xã để tập trung chỉ đạo, hướng 

dẫn giải quyết dứt điểm ngay khi mới phát sinh tại cơ sở, đảm bảo ổn định tình 

hình trên địa bàn. 
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- Tham mưu làm việc chuyên đề với UBND các xã, thị trấn liên quan để nghe 

và cho ý kiến giải quyết các vụ việc tồn đọng. 

6  Phòng Văn hoá - Thông tin:  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND tham mưu tập huấn ứng 

CNTT trong thực hiện nhiệm vụ, sử dụng phần mềm hồ sơ công việc, chữ ký số; 

ứng dụng dịch vụ công trực truyến cho cán bộ, công chức các phòng, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn. 

- Tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa 

phương; kiểm tra, tham mưu phương án sửa chữa hệ thống trạm truyền thanh các 

xã, thị trấn để đảm bảo hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. 

- Chủ trì, phối hợp tham mưu hoàn thiện báo cáo chuyên đề: “Tiếp tục xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Hương Khê trong giai đoạn mới” đảm bảo 

thời gian, chất lượng để tổ chức hội thảo theo quy định. 

7. Phòng Nội vụ:  

- Tập trung tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ thuộc thẩm 

quyền, nhất là bộ máy xã sau sáp nhập. Báo cáo kết quả sáp nhập thôn, tổ dân phố 

theo Đề án đã được phê duyệt đảm bảo theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tiếp 

tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng hồ sơ sáp nhập thôn, tổ 

dân phố thuộc diện phải sáp nhập; thực hiện việc tinh giản biên chế cán bộ, công 

chức cấp xã; phương án giải quyết tình trạng thừa, thiếu cục bộ cán bộ, công chức 

cấp xã; phương án điều chỉnh để đảm bảo biên chế theo Nghị định 34/2019/NĐ-

CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND ngày 

17/7/2019 của HĐND tỉnh; rà soát, tham mưu bổ sung bác s  và bổ nhiệm Trạm 

trưởng Trạm Y tế xã Hương Liên theo đề nghị của UBND xã Hương Liên tại Tờ 

trình số 47/TTr-UBND ngày 01/11/2019. Tham mưu văn bản báo cáo Thường trực 

Huyện ủy những khó khăn liên quan đến việc thiếu cán bộ lãnh đạo và công chức 

các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện. 

- Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ; phối 

hợp với các phòng: Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện 

kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức cấp xã 

trong thực hiện nhiệm vụ.  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện và các phòng, 

đơn vị liên quan rà soát, kiện toàn bộ máy hoạt động tại Trung tâm Hành chính 

công huyện để nâng cao hiệu quả hoạt động. 

8  Phòng Giáo dục và Đào  ạo: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ khẩn trương tham mưu bố trí 10 giáo 

viên mầm non vừa được tuyển dụng và tiếp tục điều động biệt phái 06 giáo viên 

THCS đến công tác tại huyện Kỳ Anh theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao; tham mưu 

xây dựng Đề án sắp xếp các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn. 

- Rà soát, báo cáo thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học 

đối với các trường THCS, TH, MN trên địa bàn; tham mưu phương án xây dựng 

trường đạt chuẩn năm 2020 và những năm tiếp theo. 
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9. Phòng Tư pháp: Rà soát lại các văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền; 

tăng cường kiểm tra việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đối với cấp xã; 

tăng cường công tác tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật. 

10  Văn phòng Nông  hôn mới: Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn 

tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP; phối 

hợp, nghiệm thu các vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, đặc biệt tập trung ở 02 xã 

đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (Hương Đô, Hương Long) và xã Hương Trà 

đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. 

11. Ban Q ản lý các dự án đầ   ư xâ  dựng cơ bản h  ện:  

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ 

thi công, giải ngân, hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết 

toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo thời gian quy định. 

- Phối hợp với các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường 

và đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung giải phóng mặt bằng đẩy 

nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án; hoàn thiện các hồ sơ, thủ 

tục theo quy định, kịp thời triển khai thi công đường giao thông xung quanh chợ 

Huyện và chợ Sơn. 

12. T  ng  âm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ câ    ồng vậ  n ôi h  ện: 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo 

đẩy mạnh sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống rét cho cây trồng, vật 

nuôi; đặc biệt là phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, dịch lở mồm long móng; tập 

trung công tác tiềm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Ứng dụng tiến bộ khoa học k  thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị, hiệu quả 

sản xuất trên đơn vị diên tích; rà soát nâng cao chất lượng, hiệu quả của Cơ sở bảo 

tồn và nhân giống bưởi phúc trạch để cung ứng giống bưởi đảm bảo chất lượng 

phục vụ Nhân dân. 

13  Văn phòng HĐND và UBND h  ện: 

- Chủ động rà soát các Văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện để kip thời đôn đốc các phòng, ngành, đơn vị tham mưu thực hiện đảm bảo 

thời gian, chất lượng; tham mưu Chủ tịch UBND huyện làm việc với các phòng, 

đơn vị thực hiện nhiệm vụ hạn chế, chậm tiến độ. Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn 

hoá - Thông tin tham mưu tập huấn sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến 

cho cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã, hồ sơ công việc, thực hiện chữ ký số, 

triển khai phòng họp không giấy tờ đảm bảo thời gian, chất lượng theo chỉ đạo của 

cấp trên. 

- Theo dõi, chỉ đạo tiếp nhận tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính của các 

phòng, đơn vị chuyên môn tại Trung tâm Hành chính công huyện. 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch chỉ đạo Trung tâm hành chính 

công huyện cấp kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND 

huyện làm việc tại Trung tâm Hành chính công theo đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, đơn vị liên 

quan rà soát, tham mưu mua sắm bổ sung trang, thiết bị làm việc tại cơ quan và tại  

nhà ăn đảm bảo điều kiện làm việc và cho việc tiếp các đoàn khách đến làm việc 

tại huyện. 
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Giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh 

vực theo dõi, phụ trách rà soát nhiệm vụ của các phòng, ngành, đơn vị chủ động 

chỉ đạo tham mưu thực hiện đảm bảo thời gian, chất lượng; những nội dung phức 

tạp, vượt thẩm quyền báo cáo Chủ tịch UBND huyện để thống nhất xử lý. 

UBND huyện thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các phòng, 

ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                            
- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện;     (để báo cáo) 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;  

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; (phối hợp) 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT.    
 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 

 

 

 

   Lê Hữu Đồng 
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