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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 01/8/2022
Ngày 01/8/2022, 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 Phan Thị Nhi, đồng chí
Nguyễn Văn Húy, đồng chí Trương Công Sơn); đồng chí Phó Trưởng phòng phụ
trách Phòng TC-KH; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo tổng hợp kiến
nghị, đề xuất của các ngành, địa phương, Phòng TC-KH báo cáo các nội dung có
liên quan đến công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị; 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. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương
thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý khi xin phép nghỉ phải gửi đơn xin
phép đến UBND huyện, Phòng Nội vụ trước 07 ngày (Kể từ ngày bắt đầu xin
phép nghỉ) để UBND huyện xem xét, xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy bằng
văn bản.
2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện:
- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và Bưu điện Thăng Bình bàn
kế hoạch triển khai thực hiện nội dung chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả thủ
tục hành chính qua dịch vụ BCCI trong tháng 8/2022 tại Bộ phận “1 cửa”, nếu có
khó khăn vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND huyện tại cuộc
họp giao ban gần nhất để bàn, chỉ đạo giải quyết.
- Phối hợp các cơ quan, địa phương có liên quan tham mưu UBND huyện,
Ban Tổ chức ngày truyền thống văn phòng CQHCNN 2022 tổ chức các hoạt động
giao lưu Văn hóa - Thể thao Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính
Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022 đảm bảo chu đáo, an toàn.
3. Khi công dân có yêu cầu đăng ký gặp lãnh đạo huyện thì Văn phòng
HĐND&UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện phải bố trí thời gian cụ thể,
kiểm tra nội dung công dân kiến nghị, phản ảnh, báo cáo UBND huyện và gửi các
ngành có liên quan để xác minh thông tin, phục vụ buổi tiếp công dân của lãnh
đạo huyện. Đồng thời, đề nghị các ngành, địa phương khi nhận Giấy mời tiếp
công dân, nếu có nội dung yêu cầu báo cáo liên quan thì phải có báo cáo gửi về
Ban tiếp công dân huyện theo đúng thời hạn để phục vụ buổi tiếp công dân của
lãnh đạo huyện nhằm giải quyết đảm bảo các ý kiến phản ánh của công dân.
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4. Giao Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương có liên
quan khẩn trương tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Công văn số
2053/UBND-KTN ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản
lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022 trước ngày
08/8/2022 (Theo chỉ đạo của tỉnh thì nội dung rà soát, báo cáo gửi về Sở
NN&PTNT trước ngày 29/4/2022).
5. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng khẩn trương triển khai kế hoạch bảo trì
thường xuyên đường huyện, đường xã năm 2022, hoàn thành trước ngày
30/9/2022.
6. Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai có Công văn số 157/CV-QPT ngày
27/7/2022 về việc dừng thực hiện tài trợ dự án xây dựng bể bơi và nhà vòm nhằm
mục đích phòng, chống đuối nước cho học sinh tại Trường THCS Phan Chu Trinh,
xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Giao Phòng Giáo dục - Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban quản lý Dự án – Đô
thị, UBND xã Bình An đánh giá lại hiệu quả của dự án và nhu cầu của học sinh
để tham mưu UBND huyện đề xuất Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đưa dự
án này vào kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.
7. Các nội dung liên quan đến cấp, hỗ trợ kinh phí cho các ngành, địa
phương:
- Về đề xuất hỗ trợ kinh phí ngoài dự toán được giao năm 2022 để thực hiện
các nhiệm vụ được giao, đề nghị các ngành, địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo
của UBND huyện tại Thông báo số 364/TB-UBND ngày 22/6/2022, 292/TBUBND ngày 11/5/2022 để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng NN&PTNT tổng hợp kinh phí hỗ trợ
các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai từ nguồn dự phòng ngân sách
huyện, tham mưu UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét, có ý
kiến trước khi tổ chức thực hiện đúng theo quy định.
- Thống nhất cấp kinh phí cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao:
Văn phòng Huyện ủy (Tại Tờ trình số 79/TTr-VPHU ngày 28/3/2022, 82,83/TTrVPHU ngày 09/5/2022); Thị trấn Hà Lam (Tại Tờ trình số 340/TTr-UBND ngày
22/7/2022); Công an huyện (Tại Tờ trình 898/TTr-CAH ngày 29/7/2022); Phòng
VH-TT (Tại Tờ trình số 20/TTr-VH-TT ngày 29/7/2022). Giao Phòng Tài chính –
Kế hoạch kiểm tra, tham mưu UBND huyện quyết định theo đúng quy định.
- Đối với đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tại Tờ trình số 19/TTrHLHPN ngày 01/6/2022: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch làm việc cụ thể với
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về tình hình sử dụng nguồn kinh phí được giao dự
toán từ đầu năm 2022, trên cơ sở đó tham mưu đề xuất UBND huyện xem xét,
quyết định theo tinh thần các Thông báo số 364/TB-UBND ngày 22/6/2022,
292/TB-UBND ngày 11/5/2022 của UBND huyện.
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- Đối với đề nghị của Ban Chỉ huy quân sự huyện tại Tờ trình số 836/TTrBCH ngày 26/7/2022. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Chỉ huy quân sự
huyện kiểm tra, tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy,
Thường trực HĐND huyện xem xét, chỉ đạo trước khi tổ chức thực hiện các bước
tiếp theo.
8. Xem xét, giải quyết các đề xuất liên quan công tác xây dựng cơ bản:
- Xem xét Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 27/7/2022 của UBND xã Bình
Lãnh về việc xin chuyển vị trí và chủ đầu tư dự án Công trình: Kiên cố hóa đường
huyện (ĐH) năm 2022; Hạng mục: Bổ sung mương thoát nước (mương hở) tuyến
ĐH7.TB; Lý trình: Km9+400 – km14+000.
UBND huyện nghiêm khắc phê bình UBND xã Bình Lãnh trong công tác
khảo sát, đề xuất danh mục đầu tư trên địa bàn xã. Nội dung này, UBND huyện
giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm
tra, tham mưu UBND huyện xem xét, điều chuyển sang địa phương khác có nhu
cầu (quy mô và nguồn vốn đầu tư tương tự như công trình nêu trên); đồng thời
tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở GT-VT điều chỉnh đề án của
tỉnh.
- Xem xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 16/5/2022 của UBND xã Bình
Trung về đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục các công trình giao thông hư hỏng
trên địa bàn xã Bình Trung và Báo cáo số 350/BC-KTHT ngày 15/7/2022 của
Phòng Kinh tế - Hạ tầng về việc kiểm tra, tham mưu đầu tư các công trình giao
thông xã Bình Trung.
+ Về chủ trương, UBND huyện thống nhất đầu tư và sử dụng ngân sách xã
Bình Trung để triển khai thực hiện.
+ Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ
tầng, UBND xã Bình Trung kiểm tra, đề xuất dự toán đầu tư cụ thể đối với từng
công trình theo đúng quy định, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định trước
khi tổ chức thực hiện.
Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND
huyện tại cuộc họp giao ban ngày 01/8/2022. 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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