UBND HUYỆN HỒNG NGỰ
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 133 /TB-VP

Hồng Ngự, ngày 07 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và
các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
Ngày 05 tháng 10 năm 2020, tại phòng Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Huyện - Nguyễn Văn Khơi chủ trì cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.
Tham dự cuộc họp gồm: Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi, Phó
Chủ tịch UBND Huyện - Trần Văn Bôn, Phó Chủ tịch UBND Huyện – Huỳnh
Văn Tài; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND Huyện (đ/c
Thuận), Tài chính và Kế hoạch (đ/c Hưng), Kinh tế và Hạ tầng (đ/c Phú), Giáo
dục và Đào tạo (đ/c Tiến), Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh (đ/c
Hải), Công an Huyện (đ/c Lợi), Ban Chỉ huy Quân sự Huyện (đ/c Phong), Ban
Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (đ/c Huy), Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công
cộng (đ/c Tuấn), Trường Tiểu học Thường Phước 1B (đ/c Hùng); UBND các xã
Thường Phước 2 (đ/c Phúc), Thường Lạc (đ/c Bùi).
Sau khi nghe các đơn vị thông qua những nội dung liên quan, cùng ý kiến
của các đồng chí dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Nguyễn Văn Khơi
kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Đối với Báo cáo số 866/BC-P.KTHT-TNV ngày 07/9/2020 của Phòng
Kinh tế và Hạ tầng về việc tháo dỡ, di dời cầu sắt Nam Hang thuộc xã Thường
Phước 2 về bắt tại điểm Mương Kênh – Kênh xã thuộc xã Thường Lạc.
- Thống nhất cho chủ trương tháo dỡ, di dời cầu sắt Nam Hang thuộc xã
Thường Phước 2, tận dụng lắp dựng lại tại điểm Mương Kênh – Kênh xã (bắt qua
kênh Tứ Thường) thuộc xã Thường Lạc theo nội dung đề xuất của phòng Kinh tế
và Hạ tầng tại Báo cáo số 866/BC-P.KTHT-TNV ngày 07/9/2020.
- Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch rà soát nguồn vốn, bố trí kinh phí; Ban
Quản lý chợ và dịch vụ công cộng thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế, đầu tư di
dời cầu sắt Nam Hang thuộc xã Thường Phước 2 về bắt tại điểm Mương Kênh –
Kênh xã (bắt qua kênh Tứ Thường) thuộc xã Thường Lạc theo đúng quy định.
2. Đối với Công văn số 979/TCKH-ĐT ngày 30/9/2020 của Phòng Tài
chính và Kế hoạch về việc xin chủ trương duy tu, bảo dưỡng chống xuống cấp
công trình sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên
địa bàn xã Thường Lạc.
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- Thống nhất cho chủ trương duy tu, bảo dưỡng chống xuống cấp công trình
sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn
xã Thường Lạc theo nội dung đề xuất của Phòng Tài chính và Kế hoạch tại Công
văn số 979/TCKH-ĐT ngày 30/9/2020.
- Giao Ủy ban nhân dân xã Thường Lạc (chủ đầu tư) có trách nhiệm phối
hợp Tổ công tác lập đầy đủ hồ sơ thủ tục sớm triển khai thi công hoàn thành công
trình đưa vào sử dụng có hiệu quả; đồng thời hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục, hồ sơ làm
cơ sở thanh, quyết toán công trình theo đúng quy định.
3. Đối với Tờ trình số 996/TTr-TCKH ngày 01/10/2020 của Phòng Tài
chính và Kế hoạch về việc xin tạm ứng ngân sách phục vụ khu cách ly tập trung
(đợt 5) cho phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện sửa chữa, nâng cấp hệ thống
đường điện; xây mới, sơn bê, lát gạch nhà vệ sinh; kinh phí thuê nhân công dọn
dẹp vệ sinh các khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Thống nhất cho tạm ứng ngân sách phục vụ khu cách ly tập trung (đợt 5)
cho phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện sửa chữa, nâng cấp hệ thống đường điện;
xây mới, sơn bê, lát gạch nhà vệ sinh; kinh phí thuê nhân công dọn dẹp vệ sinh
các khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo nội dung đề xuất của Phòng
Tài chính và Kế hoạch tại Tờ trình số 996/TTr-TCKH ngày 01/10/2020.
- Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch cấp tạm ứng ngân sách; Phòng Kinh
tế và Hạ tầng có trách nhiệm chi đúng theo nội dung được duyệt và lập đầy đủ hồ
sơ, thủ tục và hoàn trả tạm ứng ngân sách Huyện theo quy định.
4. Đối với Tờ trình số 986/TTr-PTCKH.NS ngày 01/10/2020 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch về việc xin chủ trương sử dụng và bổ sung kinh phí chi
lương và các chế độ phát sinh theo lương các điểm trường (đợt 01) năm 2020.
- Thống nhất cho chủ trương sử dụng và bổ sung kinh phí chi lương và các
chế độ phát sinh theo lương các điểm trường (đợt 01) năm 2020 theo nội dung đề
xuất của Phòng Tài chính và Kế hoạch tại Tờ trình số 986/TTr-PTCKH.NS ngày
01/10/2020.
- Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch cấp phát kinh phí; Phòng Giáo dục và
Đào tạo và Các Trường thực hiện chi trả kịp thời và đảm bảo chứng từ thanh quyết
toán theo đúng quy định.
5. Đối với Tờ trình số 971/TTr-TCKH.NS ngày 28/9/2020 của Phòng Tài
chính và Kế hoạch về việc xin hỗ trợ kinh phí cho Công an Huyện tổ chức các
hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy ngày 04/10/2020.
- Thống nhất hỗ trợ kinh phí cho Công an Huyện tổ chức các hoạt động
hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy ngày 04/10/2020 theo nội dung
đề xuất của Phòng Tài chính và Kế hoạch tại Tờ trình số 971/TTr-PTCKH.NS
ngày 28/9/2020.
- Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch cấp phát kinh phí; Công an Huyện có
trách nhiệm chi đúng nội dung được duyệt và đảm bảo chứng từ làm cơ sở thanh
quyết toán đúng quy định.
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6. Đối với Tờ trình số 980/TTr-TCKH.NS ngày 30/9/2020 của Phòng Tài
chính và Kế hoạch về việc xin bổ sung kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự Huyện
thực hiện tốt công tác quản lý quân trang sẵn sàng chiến đấu, nơi đậu, đỗ xe thông
thoáng và nhà vệ sinh trong quá trình huấn luyện, thực hiện các nhiệm vụ thường
xuyên của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.
- Thống nhất bổ sung kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự Huyện thực hiện
tốt công tác quản lý quân trang sẵn sàng chiến đấu, nơi đậu, đỗ xe thông thoáng
và nhà vệ sinh trong quá trình huấn luyện, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên
của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo nội dung đề xuất của Phòng
Tài chính và Kế hoạch tại Tờ trình số 980/TTr-TCKH.NS ngày 30/9/2020.
- Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch cấp phát kinh phí; Ban Chỉ huy Quân
sự Huyện có trách nhiệm chi đúng nội dung được duyệt và đảm bảo chứng từ làm
cơ sở thanh quyết toán đúng quy định.
7. Đối với Tờ trình số 1003/TTr-PTCKH.NS ngày 02/10/2020 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch về việc xin chủ trương điều chỉnh dự toán thu chi ngân
sách nhà nước năm 2020 của Trường Tiểu học Thường Phước 1B.
- Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước
năm 2020 của Trường Tiểu học Thường Phước 1B theo nội dung đề xuất của
Phòng Tài chính và Kế hoạch tại Tờ trình số 1003/TTr-PTCKH.NS ngày
02/10/2020.
- Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch phối hợp Kho bạc Nhà nước Hồng
Ngự thực hiện điều chỉnh bổ sung dự toán và tài khoản tiền gửi của Trường Tiểu
học Thường Phước 1B; Trường Tiểu học Thường Phước 1B có trách nhiệm tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ chi đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định.
8. Đối với Tờ trình số 985/TTr-TCKH.NS ngày 01/10/2020 của Phòng Tài
chính và Kế hoạch về việc xin điều chỉnh nhiệm vụ chi cho Trung tâm Văn hóa –
thê thao và Truyền thanh Huyện tổ chức tập huấn, thi đấu tham dự giải Điền kinh
và Bơi lội các nhóm tuổi tỉnh Đồng Tháp năm 2020.
- Thống nhất điều chỉnh nhiệm vụ chi cho Trung tâm Văn hóa – thê thao và
Truyền thanh Huyện tổ chức tập huấn, thi đấu tham dự giải Điền kinh và Bơi lội
các nhóm tuổi tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo nội dung đề xuất của Phòng Tài
chính và Kế hoạch tại Tờ trình số 985/TTr-TCKH.NS ngày 01/10/2020.
- Giao Trung tâm văn hóa – thể thao và Truyền thanh Huyện có trách nhiệm
chi đúng theo nội dung được duyệt và đảm bảo chứng từ làm cơ sở thanh quyết
toán đúng quy định.
9. Đối với Tờ trình số 1008/TTr-PTCKH.NS ngày 05/10/2020 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch về việc xin tạm ứng ngân sách cho Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thanh Huyện tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ
niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)
và đón giao thừa Xuân Canh Tý năm 2020.
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- Thống nhất tạm ứng ngân sách cho Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền
thanh Huyện tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và đón giao thừa
Xuân Canh Tý năm 2020 theo nội dung đề xuất của Phòng Tài chính và Kế hoạch
tại Tờ trình số 1008/TTr-PTCKH.NS ngày 05/10/2020.
- Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch cấp tạm ứng ngân sách và hướng dẫn
Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thanh Huyện có trách nhiệm lập đầy đủ hồ
sơ thủ tục thanh quyết toán, hoàn trả tạm ứng ngân sách theo đúng quy định.
10. Đối với Tờ trình số 993/TTr-PTCKH ngày 02/10/2020 của phòng Tài
chính và Kế hoạch về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hệ thống
chiếu sáng từ Mương Xã Song đến nhà máy Thành Công thuộc thị trấn Thường
Thới Tiền.
- Thống nhất cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hệ thống chiếu
sáng từ Mương Xã Song đến nhà máy Thành Công thuộc thị trấn Thường Thới
Tiền theo nội dung đề xuất của phòng Tài chính và Kế hoạch tại Tờ trình số
993/TTr-PTCKH ngày 02/10/2020.
- Giao Ban Quản lý công trình công cộng là chủ đầu tư có trách nhiệm phối
hợp đơn vị liên quan hoàn chỉnh các bước thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi
công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng có hiệu quả; đồng thời hoàn chỉnh
đầy đủ thủ tục, hồ sơ làm cơ sở thanh, quyết toán công trình theo đúng quy định.
11. Đối với Tờ trình số 994/TTr-PTCKH ngày 02/10/2020 của phòng Tài
chính và Kế hoạch về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hệ thống
chiếu sáng từ đường ĐT841 đến Văn phòng khóm Thượng 2 thuộc thị trấn
Thường Thới Tiền.
- Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hệ thống chiếu sáng
từ đường ĐT841 đến Văn phòng khóm Thượng 2 thuộc thị trấn Thường Thới Tiền
theo nội dung đề xuất của Phòng Tài chính và Kế hoạch tại Tờ trình số 994/TTrPTCKH ngày 02/10/2020.
- Giao Ban Quản lý công trình công cộng là chủ đầu tư có trách nhiệm phối
hợp đơn vị liên quan hoàn chỉnh các bước thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi
công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng có hiệu quả; đồng thời hoàn chỉnh
đầy đủ thủ tục, hồ sơ làm cơ sở thanh, quyết toán công trình theo đúng quy định.
12. Đối với Tờ trình số 223/TTr-BQLC&DVCC ngày 02/10/2020 của Ban
Quản lý chợ và dịch vụ công cộng Huyện về việc xin chủ trương sửa chữa xe vận
chuyển rác ở 03 xã Long Thuận, Phú Thuận A và Phú Thuận B.
- Thống nhất cho chủ trương sửa chữa xe vận chuyển rác ở 03 xã Long
Thuận, Phú Thuận A và Phú Thuận B theo nội dung đề xuất của Ban Quản lý chợ
và dịch vụ công cộng tại Tờ trình số 223/TTr-BQLC&DVCC ngày 02/10/2020.
- Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch rà soát, cân đối nguồn vốn bố trí kinh
phí và hướng dẫn cho Ban Quản lý chợ và dịch vụ công cộng thực hiện sửa chữa
xe vận chuyển rác trên địa bàn 03 xã Long Thuận, Phú Thuận A và Phú Thuận B;
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Ban Quản lý chợ và dịch vụ công cộng Huyện có trách nhiệm hoàn chỉnh đầy đủ
thủ tục, hồ sơ, tổ chức sửa chữa, nghiệm thu và thực hiện thanh, quyết toán đúng
quy định.
Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo
trên đến các đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như thành phần dự họp;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP, CV/VP;
- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đào Thị Ngọc Loan
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