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THÔNG BÁO
Nội dung kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch
UBND huyện tại cuộc họp giao ban ngày 17/5/2021
Ngày 17/5/2021, tại Phòng họp trực tuyến, Trung tâm hành chính huyện,
đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban.
Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND huyện (Đồng chí Nguyễn Xuân
Vũ, đồng chí Nguyễn Văn Húy); lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND huyện.
Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo kết quả
triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong tuần qua và các tồn tại, vướng mắc; ý
kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết
luận một số nội dung như sau:
1. Yêu cầu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, các cơ quan, đơn vị
khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục do địa phương, đơn vị liên quan gửi sớm kiểm tra,
tham mưu giải quyết theo quy định, thẩm quyền; nếu hồ sơ có thiếu hoặc sai sót
thì kịp thời có văn bản chuyển trả đơn vị ban hành để chỉnh sửa, bổ sung, tránh
trường hợp để hồ sơ quá lâu ảnh hưởng đến công việc chung.
2. Công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
- Thành viên UBBC huyện theo Quyết định phân công đứng điểm các đơn
vị bầu cử chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định.
- Phòng Nội vụ huyện, Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan, địa phương
tiếp tục rà soát các khâu, thủ tục để tham mưu tổ chức thực hiện thành công cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào
ngày 23/5/2021; tham mưu UBBC chuẩn bị sẵn sáng các phương án phục vụ bầu
cầu trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp hiện nay.
- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì việc trưng dụng, bố
trí phương tiện phục vụ công tác bầu cử.
3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19
- Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn cập nhật, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương,
tỉnh, huyện về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là thực
hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác bầu cử.

- Thống nhất việc lắp đặt hệ thống wifi và camera tại các khu vực cách ly
của huyện; giao Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, khẩn trương khảo sát và tiến
hành lắp đặt sớm.
- Trung tâm VH-TT và TT-TH tiếp tục tăng cường thời lượng phát sóng
công tác phòng, chống Covid (Trong đó có công tác ra quân kiểm tra, xử phạt
hành chính đối với các trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công
cộng, nơi tập trung đông người …), liên hệ với Văn phòng HĐND&UBND
huyện để cập nhật thông tin, số liệu mới nhất.
- Trung tâm y tế huyện thường xuyên kiểm tra các điều kiện để phục vụ
về y tế, phun tiêu độc, khử trùng (Lưu ý các biện pháp để diệt kiến 3 khoang)
đối với các khu cách ly tập trung. Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện,
Phòng Nội Vụ và các địa phương chuẩn bị phương tiện và các điều kiện tốt nhất
để phục vụ công tác bầu cử tại các khu cách ly tập trung.
4. Về đầu tư các công trình kiên cố hóa ĐH, GTNT kế hoạch năm 2021
- Thống nhất tạm dừng tiếp nhận hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình
kiên cố hóa ĐH, GTNT kế hoạch năm 2021 sau 12h00’’ ngày 07/5/2021 theo
đúng tinh thần tại Thông báo số 230/TB-UBND ngày 11/5/2021 của UBND
huyện.
- UBND các xã được giao chỉ tiêu GTNT kế hoạch năm 2021 có văn bản
báo cáo cụ thể về nguyên nhân không nộp hồ sơ theo chỉ đạo của UBND huyện,
gửi về UBND huyện (Qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày
21/5/2021 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện. Sau
thời gian trên, UBND huyện không tiếp nhận báo cáo, đồng thời Chủ tịch
UBND xã chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện về việc không triển
khai thực hiện chương trình GTNT năm 2021.
- Qua xem xét Báo cáo số 211/BC-KTHT ngày 11/5/2021 của Phòng
Kinh tế - Hạ tầng về việc lập và vướng mắc các hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư các công trình Kiên cố hóa đường ĐH, GTNT năm 2021, liên
quan đến nội dung kinh phí tăng thêm đối với 03 công trình cống hộp: Km0+870
(đường ĐH 5.TB), Km21+330 (đường ĐH 1.TB) và Km16+350 (đường ĐH
1.TB) và cầu Km6+660 (đường ĐH 1.TB) do Ban quản lý Dự án - Đô thị làm
chủ đầu tư:
Đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp nhận và thẩm định hồ sơ theo đúng
định mức của tỉnh ban hành tại Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 23/12/2020
của UBND tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của
HĐND huyện
5. Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng soát xét lại
tất cả các nhiệm vụ được giao và việc triển khai các chủ trương của tỉnh về vùng
Đông; báo cáo UBND huyện những vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền giải
quyết trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất để lãnh đạo huyện đăng ký
làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

6. Phòng TN-MT, Phòng NN&PTNT, Thanh tra huyện, UBND xã Bình
Nam theo nhiệm vụ được giao cung cấp hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với Thanh tra
tỉnh về việc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết đơn thư của 23 hộ gia đình,
cá nhân xã Bình Nam.
7. Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn (Phòng NN&PTNT) kiểm tra, báo cáo về việc lưu trữ hồ sơ mua ca nô
phục vụ công tác tiềm kiếm cứu nạn của huyện trước đây (Hiện nay Ban chỉ huy
quân sự huyện đã trả lại ca nô vì không có hồ sơ, thủ tục để thực hiện đăng kiểm
phương tiện), gửi về UBND huyện trước ngày 25/5/2021 để chỉ đạo thực hiện
thủ tục đăng kiểm phương tiện.
8. Phòng TC-KH phối hợp các ngành có liên quan khảo sát, tham mưu
UBND huyện đề xuất tỉnh bổ sung công trình Nhà máy và hệ thống cấp nước
sạch huyện Thăng Bình vào danh mục đâu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn
2021-2026.
9. Phòng TN-MT, UBND xã Bình Dương kiểm tra báo cáo, đề xuất
UBND huyện giải quyết hồ sơ đất đai của hộ Ông Nguyễn Lần (xã Bình Dương)
theo đúng quy định; trong quá trình tham mưu nếu có vướng mắc vượt thẩm
quyền giải quyết của UBND huyện thì tham mưu báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của
tỉnh.
10. Qua xem xét Tờ trình số 146/TTr-PTQĐCNDV ngày 10/5/2021 của
Trung tâm phát triển quỹ đất và CN-DV về việc đề nghị thống nhất chủ trương
chuyển đổi phần quỹ đất dự trữ bố trí mục tiêu xây dựng công trình công cộng
tại khu quy hoạch bố trí tái định cư di dân hồ Đông Tiễn sang mục đích đất ở để
đấu giá khai thác quỹ đất.
Giao Phòng TN-MT chủ trì, phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất và
CN-DV, UBND các xã: Bình Trị, Bình Định Bắc kiểm tra, khảo sát thực tế, có
văn bản tham mưu, đề xuất UBND huyện xem xét, quyết định.
11. Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Trạm Y tế
hướng dẫn Nhân dân phun thuốc diệt kiến ba khoang tại nhà và cách xử lý khi bị
kiến ba khoang đốt.
12. Giải quyết kiến nghị của các ngành, địa phương:
- Xem xét Tờ trình số 25/TTr-TYT ngày 13/5/2021 của UBND thị trấn Hà
Lam về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa các thiết bị tại Trạm Y
tế thị trấn Hà Lam: UBND huyện thống nhất chủ trương, giao Phòng TC-KH
kiểm tra, tham mưu theo đúng quy định.
- Thống nhất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lê
Lam và bà Nguyễn Thị Kiều trú tại thôn Châu Lâm, xã Bình Trị và không thu
tiền sử dụng đất theo đề xuất của Phòng TN-MT tại Báo cáo số 58/BC-TNMT
ngày 15/3/2021.

Giao Phòng TN-MT chủ trì, phối hợp Chi cục thuế huyện, Chi nhánh VP
đăng ký đất đai Thăng Bình hướng dẫn và giải quyết hồ sơ đất đai của công dân
theo đúng quy định.
- Thống nhất hỗ trợ kinh phí cho Phòng NN&PTNT, Trung tâm kỹ thuật
nông nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia, súc gia cẩm;
trên cơ sở Tờ trình đề xuất của các đơn vị, giao Phòng TC-KH kiểm tra, tham
mưu theo đúng quy định.
- Thống nhất chủ trương sửa chữa, nâng cấp nhà kho Phòng NN&PTNT
để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phòng
NN&PTNT lập thủ tục, hồ sơ để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
- Thống nhất chủ trương mua sắm máy photocoppy phục vụ công tác của
Thường trực HĐND huyện, UBND huyện. Giao Văn phòng HĐND&UBND
huyện lập thủ tục, hồ sơ để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch
UBND huyện tại cuộc họp giao ban ngày 17/5/2021. Đề nghị Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- BTVHU, TT HĐND (b/c);
- Lãnh đạo UBND;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Các ngành và đoàn thể;
- Đảng ủy và UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT-TH.
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