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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn
tại cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường UBND Huyện; Phó Chủ tịch
UBND Huyện - Trần Văn Bôn chủ trì cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách,
đầu tư và đầu tư xây dựng. Tham dự cuộc họp gồm có lãnh đạo các đơn vị: Phòng
Tài chính và Kế hoạch (đ/c Hưng), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đ/c Tâm), 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).
Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động và các nội dung thực
hiện trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND Huyện - Trần Văn Bôn kết luận và
chỉ đạo như sau:
1. Phòng Tài chính và Kế hoạch:
- Phân công cán bộ phụ trách tăng cường đi công tác cơ sở; theo dõi, kiểm
tra và đôn đốc các xã, thị trấn trong công tác thu tiền công trình sản xuất vụ 3, thu
tiền nền cụm tuyến dân cư.
- Đối với công tác thu gom rác trên địa bàn 03 xã Long Phú Thuận: Mời 03
xã làm việc có biên bản cam kết thu phí theo kế hoạch; thường xuyên đôn đốc,
tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo, đề xuất Uỷ ban nhân dân Huyện.
- Phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Phú
Thuận B khảo sát, đề xuất sửa chữa cống bửng kênh 17.
- Liên hệ Sở Tài chính để lập thủ tục quyết toán kinh phí phòng chống dịch
Covid-19 trên địa bàn Huyện.
- Làm việc với UBND các xã, thị trấn có công trình thực hiện theo cơ chế
đặc thù sớm hoàn chỉnh trình tự thủ tục, tổ chức thi công nghiệm thu hoàn thành
đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng, tiến độ giải ngân theo kế hoạch.
- Chủ trì phối hợp các ngành rà soát tài sản công trên địa bàn Huyện, đề
xuất sửa chữa, thanh lý theo quy định.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư, tăng
cường công tác thẩm định hồ sơ các dự án chuẩn bị đầu tư trên địa bàn Huyện.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiên quyết giải tỏa lấn chiếm
hành lang lộ giới, vĩa hè, đường nông thôn; tuyên truyền vận động người dân chặt
mé cây xanh, gia cố nhà cửa để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa
mưa bảo.
- Thành lập tổ kiểm tra các công trình xây dựng, đề xuất sửa chữa những
công trình xuống cấp không đảm bảo an toàn.
3. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện:
- Tăng cường công tác giám sát thi công, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh
tiến độ thực hiện các công trình nông nghiệp, các dự án đầu tư trên địa bàn Huyện
để tránh ảnh hưởng mưa lũ, mùa vụ.
- Phối hợp đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục chuẩn bị công tác tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Huyện.
- Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc với Nhà đầu tư đẩy nhanh
thủ tục thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Huyện như: Nhà máy chế biến trái
cây, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Khu phức hợp, Xinh Đại
Dương…
4. Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện:
- Đối với việc thay thế cây xanh tại khu hành chính Huyện: Phối hợp đơn
vị liên quan khảo sát, lập hồ sơ xin chủ trương thông qua họp giao ban tuần giữa
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Huyện.
- Đối với công tác thu gom rác trên địa bàn 03 xã Long Thuận, Phú Thuận
A, Phú Thuận B: Phối hợp với các xã trong công tác lập bộ thu; sắp xếp, bố trí
thùng rác hợp lí đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom đúng theo lịch trình; Phối
hợp Phòng Tài chính và Kế hoạch tổng hợp số nợ tiền thu gom rác của từng xã
báo cáo đề xuất UBND Huyện.
- Phối hợp đơn vị liên quan lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công
các công trình: Hệ thống chiếu sáng Đoạn từ nhà máy Thành Công đến đường cộ
Bảy Tiểu, Hệ thống chiếu sáng đường cặp chùa Phước Hưng, sửa chữa hệ thống
chiếu sáng bờ kè; Di dời trụ điện lực, trụ điện chiếu sáng tại CDC Cây Da.
- Đối với việc di dời cầu sắt Nam Hang thuộc xã Thường Phước 2 về bắt
tại điểm Mương Kênh – Kênh Xã thuộc xã Thường Lạc: Phối hợp đơn vị tư vấn
sớm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Đối với cây xanh chết tại bờ kè: Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng,
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ bàn giao, báo cáo đề
xuất UBND Huyện.
- Thường xuyên chăm sóc, chặt mé cây xanh, vệ sinh các tuyến đường nội
ô thị trấn; kiểm tra, sắp xếp trật tự mua bán tại chợ Thường Thới.
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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:
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Như thành phần dự họp;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đào Thị Ngọc Loan
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