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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp giao ban tuần ngày 13/8/2021

Sáng ngày 13/8/2021, UBND huyện tổ chức cuộc họp giao ban tuần theo
quy chế, đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Vũ Tú - Phó Chủ tịch
UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, các ngành liên quan; Chủ
tịch UBND thị trấn.
Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình công tác trong tuần,
những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất
một số nội dung công tác. Đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo:
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Trung tâm
Dịch vụ Nông nghiệp chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
trên cây trồng, vật nuôi, nhanh chóng dập tắt dịch bệnh phát sinh, nhất là bệnh
viêm da nổi cục trên trâu bò, bệnh khảm lá virus hại sắn, sâu keo mùa thu.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Chủ trì, phối hợp các phòng ban, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá thực
trạng Cụm tiểu thủ công nghiệp Thăng Hưng để tham mưu hiệu quả hơn cho
UBND huyện trong công tác thu hút các dự án đầu tư vào Cụm tiểu thủ công
nghiệp.
- Chủ trì triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND huyện triển
khai Kế hoạch đấu giá đất năm 2021; rà soát, thống kê quỹ đất hiện còn để tham
mưu UBND huyện quản lý, sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí.
4. Phòng Văn hóa - Thông tin tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện chữ ký
số, khẩn trương hoàn thành việc đăng ký cấp phát chữ ký số dành cho các cơ quan,
đơn vị, cá nhân từ cấp huyện đến cấp xã nhằm đẩy mạnh xử lý văn bản điện tử trên
hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy định.
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác phối hợp
với các phòng, ban, đơn vị, địa phương có liên quan nắm bắt thông tin, tình hình
người lao động là người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, dự án trên
địa bàn huyện. Phối hợp với các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động,
nhất là lao động từ các tỉnh về trên địa bàn.
6. Phòng Nội vụ:
- Chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND huyện rà
soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, biên chế giáo viên. Tiếp tục tham
mưu UBND huyện kiện toàn tổ chức, cán bộ các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện.
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- Thường xuyên điểm tra, nhắc nhở UBND các xã, thị trấn tăng cường công
tác quản lý nhà nước về tôn giáo; hướng dẫn việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo
theo đúng quy định của pháp luật và các.
7. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị, địa
phương triếp tục triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng
thời, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cũng như phòng, chống dịch bệnh sốt
xuất huyết, dịch bệnh bạch hầu.
Trên đây là kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần, ngày 13/8/2021, UBND huyện
thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT.HU, TT.HĐND huyện (thay b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Các CV VP HĐND-UBND huyện (theo dõi);
- Lưu: VT+TH.
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