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THÔNG BÁO 

Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch,  

các Phó Chủ tịch UBND huyện 

( Từ ngày 16/01 đến ngày 31/01/2020)  
 

  

Sau khi xem xét các nội dung do lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND 

trình các nội dung; ý kiến của các đồng chí dự họp, đối chiếu với các văn bản, tài 

liệu liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Ngoài các nhiệm vụ đã phân công theo quy chế làm việc, Chủ tịch và các 

Phó Chủ tịch UBND huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Ông Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện: 

 - Chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn, theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương; tiếp tục chỉ đạo  

chuẩn bị thực hiện tốt công tác giao nhận quân năm 2020 theo kế hoạch.  

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn 

áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 

2020; công tác phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận 

chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo; Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực 

hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất 

các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. 

 - Chỉ đạo xử lý đơn thư liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

2. Ông Vi Song Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện:  

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục 

và đào tạo; thực hiện tốt công tác Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.  

- Chỉ đạo các cơ quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông 

tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các hoạt động mừng Đảng- mừng Xuân và 

Lễ hội xuân năm 2020. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, tổ chức phục 

vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân, đảm bảo công tác y tế dự pong.  

- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người 

có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; 
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Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cứu trợ cho các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói dịp 

Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.  

 - Chỉ đạo xử lý đơn thư liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

3. Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện: 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 theo kế 

hoạch; tăng cường theo dõi và phòng trừ kịp thời các loại dịch, bệnh cho cây 

trồng, vật nuôi; chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tiêm phòng bệnh cho gia 

súc, gia cầm, phòng chống đói rét cho trâu bò. Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ 

rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và phòng chống cháy rừng.  

- Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức phát động ra quân đầu xuân làm thuỷ lợi, nước 

sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng 

cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý năm 2020. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2020. 

  - Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư triển khai thực 

hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, 

tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. 

 - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn giá cả, kiểm soát chặt chẽ thị 

trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Chỉ đạo thực 

hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng.  

 - Chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch, điều hành chi 

ngân sách kịp thời đáp ứng những nhiệm vụ chi đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.  

 - Chỉ đạo xử lý đơn thư liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

UBND huyện thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 

đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan , đơn vị biết , 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- TT: HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Văn phòng HU;  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lương Đình Tùng 
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