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BANG CONG SAN VIT NAM
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THÔNG BAO
KET LUAN CUA DONG CHf aI TH HUYN UY
ti Hi ngh Ban Thtrô'ng vti Huyn ily ngày 27/4/2022

Hi nghj Ban Thung vij Huyn Uy din ra vào ngày 27/4/2022, nhm
kim dim tinh hmnh thirc hin nhim vii phát triên kinh tê - xã hi, quôc
phông an ninh, xây dirng h tMng chinh trj tháng 4/2022, dê ra phuang
hiicng, nhim vii chü yu tháng 5/2022, qua thào lun và thông nhât cüa Ban
Thuing viii Huyn üy. Dng chi BI thu Huyn üy két lun chi do mt sO
nhim vii tr9ng tam nhu sau:
1. Ban Dan 4n Huyn ily, Uy ban Mt trn To quc Vit Nam
huyn
Chi dto các t chirc chInh trj - xã hi tang cu'O'ng tuyên truyn 4n dng
ngiRi dan san xut nông nghip dting theo k hoch san xuât và ljch thai vii
cüa Ngành nông nghip khuyn cáo; ben ctnh do, tuyên tuyên, 4n dng
ngui dan thirc hin tt vai trO chñ th cüa mInh trong xây dirng nông thôn
mth, nht là xã Thutn Hung de phân dâu dtt nOng thOn mcii trong nam.
Lãnh dao, chi dao t chirc tt Dui hi Hi Ciru Chin binh huyn và Dii
hi Huyn doàn theo k hoach, dng thai, báo cáo kt qua v Ban Thurng vii
Huyn üy.
Uy ban M.t trn T quc Vit Nam huyn phi hvp chat ch vi Uy ban
nhân dan huyn tang cu'ng trin khai thrc hin vn dng h trçi xây dirng
nhà & cho h nghèo khó khãn ye nhâ i. Thurng xuyên kiêm tra, giám sat vic
xây dirng nhà diiing qui djnh, bào dam dn ngày 3 0/4/2022 triên khai cho
xong vic xây nhà, dn ngày 3 0/6/2022 phái nghim thu, bàn giao nhà cho
h.
2. Uy ban nhãn dan huyn
Chi dao Phông nông Nghip lien h vi trung Dii h9c Cn Tho h trçi
xây dijng qui hoach tng th san xut nông nghip ciia huyn trn nhIn dn
näm 2030.
Djnh k hang nãm kim tra các tram born trong san xuât nOng nghip dê
bào tn, bào duO'ng, sira chüa kjp thai.
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Chi dto quyt lit han nQa trong xây dirng nông thôn mâi, phãi xem xét
viêc nao cn lam truOc, cn h trg thi uu tiên thirc hin ngay; dông thôi,
nhüng phn vic thuc v trách nhim cüa nguài dan thI tuyên truyên vQtn
dxng thi.rc hin theo k hoch d ra.
Chi dto ngành chuyên mon phi hçip chat ch vâi các t chirc chInh trj xä hi, các xà, thj trn tuyên truyn, 4n dng ngithi dan thirc hin nghiém
qui djnh cüa Nhà nuác trong den bñ, giái phong mt bang, nhât là dung
huyn 938, 940 báo dam mt bang duçc bàn giao dung thai hn và dung qui
djnh cüa pháp lut.
3. Ban Chi huy quãn sr huyn
Trin khai du bài din tp chin dtu khu virc phông thU; phông, chng
liit bão - tim kim cüu ntn a 03 xã theo Chi thj sO 03-CT/HU, ngày
22/4/2022 cüa Ban Thuang viii Huyn üy.
4. Ban To chuc Huyn üy
Tham muu cho Ban Thuang vii Huyn üy hoàn thành cOng tác bô sung
qui hotch can b nhim k 2020 - 2025 và 2021 - 2026; qui hoch can b
nhim kS' 2025-203 0 và 2026-2031. Ben cmnh do, tham muu Ban Thurng v11
Huyn üy chun bj các buc, các h sa thu tiic dê bô sung üy viên Ban Chap
hành Dàng b nhim k' 2020 - 2025.
III. To chirc thuxc hiên
1. Cp Oy, chinh quyn, các chi, dáng b trixc thuc Huyn üy, Mt trn
T quc và các doàn th chInh trj - xä hi huyn can cii' chirc näng, nhim viii
duçic giao cii th hOa và ling ghép vào chuang trinh, ke hoach triên khai thirc
hin có hiu qua Kt Lun nay.
2. Van Phông Huyn üy và CáC ca quan tham muu giüp vic Huyn Oy
thung xuyên theo döi, don dc, kim tra vic thirc hin kt 1un nay và djnh
k' báo cáo kt qua thirc hin v Ban Thi.ring vii Huyn üy.
Nai nhân:
- Các dng chI Huyn üy viên,
- Hi dông nhân dan - Uy ban nhân dan huyn,
- Các chi, dãng b trirc thuc Huyn üy,
- Luu Van phOng Huyn üy.

THU ONG VU
AN PHONG

Van Hoàng Anh

