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Số: 125 /TB-VP

Hồng Ngự, ngày 30 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
Ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại phòng họp giao ban Ủy ban nhân dân
Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài chủ trì cuộc
họp báo khối Văn hóa - Xã hội.
Thành phần tham dự gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Tiến),
Phòng Văn hóa và Thông tin (đ/c Niểu), Phòng Y tế (đ/c Lâm); Phòng Lao
động - Thương binh và xã hội (đ/c Trường), Trung tâm Văn hóa - Thể thao và
Truyền thanh Huyện (đ/c Hải), Trung tâm Y tế Huyện (đ/c Lâm).
Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện của từng cơ quan, đơn
vị ngành và các nội dung liên quan để triển khai công việc trong thời gian tới, Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Có văn bản đề nghị Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện
khen thưởng đột xuất cho 6 em học sinh nhận học bổng kiến tạo của tập đoàn
Vingroup. Đồng thời, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức trao Quyết định
khen thưởng cho các em.
- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường có học sinh Việt kiều Campuchia nhắc
nhở các em không được qua lại Campuchia mà phải ở lại Việt Nam nhập học
trong suốt thời gian học.
- Phối hợp Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử Huyện chuẩn bị chu
đáo Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 vào ngày
01/10/2020.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát thực tế Trường
TH Phú Thuận B4, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức cuộc họp
để đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh phương án hỗ trợ.
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Tỉnh về số liệu lao động chuẩn
bị xuất cảnh để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện giải pháp thực hiện
trong thời gian tới đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2020.
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- Tập trung theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn vận động
lao động tham dự phỏng vấn đơn hàng Nhật Bản diễn ra vào ngày 06/10/2020
đảm bảo đạt chỉ tiêu Tỉnh giao. Đồng thời, cập nhật số liệu vận động, báo cáo
kết quả hàng ngày về Ủy ban nhân dân Huyện.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Theo dõi, đôn đốc Phòng Kinh tế và Hạ tầng sớm triển khai thực hiện
xây dựng Cổng chào Huyện tại xã Thường Lạc đảm bảo hoàn thành trước Tết
Nguyên đán năm 2021.
- Phối hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thị trấn Thường
Thới Tiền chuẩn bị chu đáo mọi công tác tổ chức Lễ Khai mạc Giải Bóng đá
U13 tỉnh Đồng Tháp do huyện Hồng Ngự đăng cai tổ chức.
- Theo dõi, đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế sớm hoàn thành việc chỉnh
sửa hồ sơ thiết kế công trình Cổng và Hàng rào đình Long Khánh để báo cáo
Hội đồng kiến trúc Tỉnh.
- Theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc triển
khai thực hiện Kế luận của Ủy ban nhân dân Huyện tại các buổi kiểm tra tình
hình hoạt động của các Trung tâm Văn hóa - Học tập công đồng cấp xã.
- Chủ động chuẩn bị chu đáo lực lượng tham gia các giải thi đấu cấp
Tỉnh đạt thành tích cao nhất.
- Tập trung triển khai lập phương án sửa chữa sân khấu sân vận động
Huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện cho ý kiến. Đồng thời, theo dõi, đôn
đốc Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A và Long Thuận sớm hoàn thành việc
cải tạo sân bóng đá xã.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu đờn ca tài tử định kỳ
hàng quý đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
4. Phòng Y tế:
- Tiếp tục phối hợp các lực lượng có liên quan và Ủy ban nhân dân các
xã biên giới theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn Huyện đặc biệt là các tuyến biên giới và quản lý chặt chẽ người
Việt kiều Campuchia về địa bàn Huyện; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân
Huyện giải pháp ngăn chặn kịp thời không để phát sinh diện rộng. Đồng thời,
tiếp tục phối hợp Trung tâm Y tế Huyện tổ chức vệ sinh môi trường, phun xịt
hóa chất, tập trung xử lý triệt để các ổ dịch tại các điểm trường và địa bàn các
xã có số ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết cao.
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- Tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Huyện, đặc biệt trong dịp Tết
Trung thu và các căn tin trường học trên địa bàn Huyện.
- Phối hợp Hội Chữ thập đỏ Huyện tổ chức triển khai công tác vận động
hiến máu tình nguyện đợt 5 năm 2020 đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.
- Liên hệ Tập đoàn Novaland nắm chính xác hồ sơ thiết kế dự án Phòng
khám đa khoa xã Long Khánh A để tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện đăng
ký làm việc với Sở Y tế hỗ trợ về quy trình, thủ tục thực hiện dự án.
5. Trung tâm Y tế Huyện:
- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện
tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời, phối hợp
chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên
truyền và tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và
bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn Huyện.
- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh
Huyện tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 và bệnh sởi, sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn Huyện.
- Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng sớm triển khai sửa chữa khu cách
ly Trung tâm Y tế (co sở cũ) đảm bảo phục vụ cách ly tập trung.
- Đôn đốc các xã, thị trấn tập trung công tác vận động, tuyên truyền
thực hiện chiến dịch tiêm chủng mở rộng phòng, chống dịch bệnh Sởi - Rubella
trên địa bàn Huyện và đạt chỉ tiêu đề ra.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện thông báo ý
kiến kết luận và chỉ đạo nêu trên đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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