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Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 năm 2020 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, ngày 07/8/2020 UBND 

huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2020; dự họp có Đồng chí 

Dương Trần Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì cuộc họp, Đại diện 

Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, các Thành viên UBND 

huyện, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện,  

Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy 

quân sự huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truền thông, Trung tâm Y tế, Chi 

cục Thuế khu vực 4, Hạt Kiểm lâm huyện, Lãnh đạo UBND các xã: Tân Lập, 

Vạn Thủy. Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến thảo luận; đồng chí Dương Trần 

Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ Chương 

trình công tác của UBND huyện, tổ chức rà soát lại các nhiệm vụ thực hiện 

trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020, đánh giá kết quả đạt được và tập trung 

tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để kịp thời điều chỉnh, bổ sung; thực hiện 

đồng bộ các giải pháp khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là các 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu thành lập 

đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao đối 

với xã Chiến Thắng, tiến độ hoàn thành 05 tiêu chí nông thôn mới đối với xã Vũ 

Lễ và các tiêu chí đối với các xã đã đăng ký hoàn thành trong năm 2020. Báo 

cáo UBND huyện kết quả thực hiện trước ngày 30/8/2020. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tham mưu tổ chức kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình, dự án; 

đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

Hoàn thành trước 30/8/2020. 

- Rà soát tổng hợp đề xuất nhu cầu hỗ trợ xi măng làm đường giao thông 

nông thôn trên địa bàn các xã. Hoàn thành trước 15/8/2020. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát nghiên cứu, tham mưu UBND 

huyện thành lập Đội quản lý trật tự đô thị. Hoàn thành trong tháng 8/2020; 

tham mưu tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các ngành về những nội dung liên quan 

hoàn thành trước 10/9/2020. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
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- Rà soát công tác giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu 

quốc gia, công trình, dự án năm 2020; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu tổ chức cuộc họp làm việc với các chủ đầu tư, tập trung tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân các nguồn vốn hoàn thành 

trước ngày 15/8/2020.   

- Tham mưu cân đối ngân sách cấp kinh phí khám sức khỏe cán bộ phục 

vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 

2020 -2025, kinh phí hỗ trợ thi THPT năm 2020, kinh phí cho công tác phòng, 

chống dịch... Hoàn thành trong tháng 8/2020. 

5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Đôn đốc các nhà thầu 

đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình dự án, nhất là các 

công trình kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn, khẩn trương hoàn thiện các thủ 

tục khởi công các hạng mục Tu bổ di tích lịch sử Khởi nghĩa Bắc Sơn, hạng mục 

cải tạo, sửa chữa di tích Đèo Tam Canh, di tích Đồn Mỏ Nhài, di tích Đình 

Nông Lục hoàn thành trước 30/8/2020. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu cho UBND huyện Quyết định phê duyệt danh sách trúng 

tuyển đối với  học sinh lớp 6 trường PTDTNT THCS huyện. Hoàn thành trước 

ngày 30/8/2020. 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai 

nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Hoàn thành trước ngày 30/8/2020. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công công 

trình lắp đặt màn hình Led trong Hội trường trung tâm hành chính và các hạng 

mục cải tạo chỉnh trang thị trấn Bắc Sơn. Đảm bảo hoàn thành trước ngày 

30/8/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị nội dung, 

chương trình và các điều kiện cần thiết đảm bảo để tổ chức Hội thảo khoa học 

“Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam-Giá trị lịch sử, bảo tồn 

và phát huy”. Hoàn thành trước ngày 30/8/2020.  

- Phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, xem xét việc sửa chữa Đình 

Làng Mỏ xã Trấn Yên. Báo cáo UBND huyện trước ngày 15/8/2020. 

8. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị 

trong việc thực hiện ký số và gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành VNPT-iOffice. Hoàn thành trước 15/8/2020. 

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được 

UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện giao; tổng hợp kết quả thực 

hiện nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị từ tháng 01/2020 đến hết tháng 

8/2020. Báo cáo UBND huyện trước ngày 02/9/2020. 
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UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn 

khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định, 

báo cáo UBND huyện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP, CV VP HĐND&UBND huyện;  

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Vũ Quang Hiển 
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