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---- 
 

Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy diễn 

ra vào ngày 27/4/2022. Trên cơ sở kết quả đạt được và ý kiến thống nhất của 

các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy 

kết luận: 

1. Ban Dân vận Huyện ủy 

Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền vận động 

người dân sản xuất nông nghiệp đúng theo kế hoạch sản xuất và lịch thời vụ 

của Ngành nông nghiệp khuyến cáo; bên cạnh đó, tuyên tuyền, vận động 

người dân thực hiện tốt vai trò chủ thể của mình trong thực hiện xây dựng 

nông thôn mới, nhất là xã Thuận Hưng để phấn đấu đạt nông thôn mới trong 

năm 2022. 

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Hội Cựu Chiến binh huyện và Đại 

hội Huyện đoàn theo kế hoạch, đồng thời, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ 

Huyện ủy. 

2. Ủy ban nhân dân huyện 

Chỉ đạo Phòng nông Nghiệp liên hệ với Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ 

xây dựng quy hoạch sản xuất nông nghiệp của huyện tầm nhìn đến năm 

2030; đồng thời, định kỳ hằng năm kiểm tra các trạm bơm trong sản xuất 

nông nghiệp để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời. 

Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới, phải xem xét 

việc nào cần làm trước, cần hỗ trợ thì ưu tiên thực hiện ngay; đồng thời, 

những phần việc thuộc về trách nhiệm của người dân thì tuyên truyền vận 

động người dân thực hiện tốt. 

Chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - 

xã hội, các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm 

qui định của Nhà nước trong đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là đường 

huyện 938 (Mỹ Thuận – Thuận Hưng) bảo đảm mặt bằng được bàn giao đúng 

thời hạn và đúng qui định của pháp luật. 
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3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban 

nhân dân huyện tăng cường triển khai thực hiện vận động hỗ trợ xây dựng 

nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc 

xây dựng nhà bảo đảm đúng qui định, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp 

ủy, đồng thời bảo đảm đến ngày 30/4/2022 triển khai xây nhà xong, đến ngày 

30/6/2022 phải bàn giao, nghiệm thu nhà ở cho hộ. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Triển khai đầu bài diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ; phòng, chống 

lụt bão - tìm kiếm cứu nạn ở 03 xã theo chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

5. Ban Tổ chức Huyện ủy 

Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành công tác bổ sung 

quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026; quy hoạch cán bộ 

nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031. Bên cạnh đó, tham mưu Ban Thường vụ 

Huyện ủy chuẩn bị các bước, các hồ sơ thủ tục để bổ sung ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. 

6. Tổ chức thực hiện 

Cấp ủy, chính quyền, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao cụ thể hóa và lồng ghép vào chương trình, kế hoạch triển khai thực 

hiện có hiệu quả Kết Luận này. Định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ 

Huyện ủy. 

Văn Phòng Huyện ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy 

thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận này. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 

- Các đồng chí Huyện ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Văn Hoàng Anh 
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