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THÔNG BÁO
Kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Trần Văn Bôn
tại buổi triển khai Kế hoạch thực hiện dự án: Tiểu dự án Nâng cao
khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng
BĐKH vùng Đồng Tháp Mười

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại Phòng Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân Huyện Trần Văn Bôn chủ trì buổi làm việc triển khai Kế hoạch thực hiện dự
án: Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích
ứng BĐKH vùng Đồng Tháp Mười.
Tham dự cuộc họp gồm: Phòng Nông nghiệp và PTNT (đ/c Cường), Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp Huyện (đ/c Phùng), Hội Nông dân Huyện (đ/c Nhi), Ủy ban
nhân dân các xã: Thường Phước 1 (đ/c Nhiều), Thường Lạc (đ/c Phong), Thường
Thới Hậu A (đ/c Tuấn); đại diện các Tổ hợp tác, Hợp tác xã nằm trong vùng thực hiện
dự án.
Sau khi nghe Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình triển khai thực
hiện dự án: Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững,
thích ứng BĐKH vùng Đồng Tháp Mười trên địa bàn Huyện năm 2019, Kế hoạch
năm 2020; cùng ý kiến của các đồng chí dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện Trần Văn Bôn kết luận chỉ đạo như sau:
1. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp Huyện đôn đốc tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch dự án năm 2020.
- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình
hình thời tiết khí tượng thủy văn, mực nước lũ để kịp thời thông tin đến Ủy ban nhân
dân các xã, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và người dân có đất sản xuất trong vùng dự án
biết, chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ thực hiện các mô hình sinh kế.
- Tranh thủ các Sở ngành Tỉnh về nguồn vốn đầu tư thực hiện các hạng mục
công trình của dự án, phối hợp Ban Quản lý Tiểu dự án Tỉnh sớm hoàn chỉnh trình tự
hồ sơ, thủ tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai
thi công các hạng mục công trình.
2. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Huyện phối hợp Phòng Nông nghiệp
và PTNT, Ủy ban nhân dân các xã: Thường Phước 1, Thường Lạc, Thường Thới
Hậu A tổ chức các lớp trình diễn kỹ thuật canh tác, hội thảo đánh giá hiệu quả mô
hình. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân ghi chép đầy đủ nhật ký khi tham gia các lớp tập
huấn, báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) kịp thời
chỉ đạo.
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3. Giao Ủy ban nhân dân các xã Thường Phước 1, Thường Lạc, Thường Thới
Hậu A báo cáo Đảng ủy xã nắm tình hình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn xã.
- Khẩn trương thành lập Tổ hoặc Cộng đồng quản lý từng mô hình nằm
trong dự án, thường xuyên thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
về địa điểm, thời gian thực hiện, mô hình sinh kế trong mùa lũ để người dân trên
địa bàn xã biết, tham gia.
- Lựa chọn vị trí và duy trì các mô hình sinh kế đạt hiệu quả phù hợp với tình
hình thực tế tại đại phương để khuyến cáo, vận động người dân tham gia thực hiện
trong thời gian tới.
- Thường xuyên theo dõi người dân có đất sản xuất trong vùng dự án tham
gia đầy đủ các lớp tập huấn theo yêu cầu của Ban Quản lý Tiểu dự án Tỉnh đề ra.
- Đảm bảo mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị thi công triển khai các hạng
mục công trình đã đăng ký với Ban Quản lý Tiểu dự án Tỉnh.
- Chỉ đạo Hợp tác xã, Tổ Hợp tác tăng cường công tác tuyên truyền, vận
động thành viên tham gia thực hiện dự án.
4. Các đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi quá trình triển khai thực
hiện dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Thực hiện tốt chế độ
thông tin, báo cáo theo đúng quy định.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện thông báo ý kiến
kết luận, chỉ đạo trên đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN (Nu).
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