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 Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. 

     

Thực hiện Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 04/5/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về Kết luận tại phiên họp lần thứ 14 (sao gửi kèm), UBND huyện có 
ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu UBND huyện chuẩn bị các nội 
dung để trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện thông qua theo Kế hoạch số 08/KH-
HĐND ngày 04/5/2022 của HĐND huyện về tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND 

huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, trình UBND huyện cho ý kiến trước ngày 
25/5/2022. 

Đối với những nội dung trình kỳ họp thứ 5 phát sinh, các cơ quan chủ 

động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và thực hiện 
các quy trình, thủ tục đảm bảo, trình UBND huyện cho ý kiến trước ngày 

25/5/2022. 

2. Giao Phòng LĐ-TB&XH tham mưu rà soát lại Đề án chuyển đổi nghề 

nghiệp, tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất trong vùng quy hoạch Khu 
kinh tế Đông Nam Quảng Trị về phạm vi áp dụng và tên gọi để đảm bảo thống 

nhất và công bằng cho người dân trong việc thực hiện các dự án có GPMB, tái 
định cư, trình UBND huyện cho ý kiến trước ngày 16/5/2022. 

3. Giao Phòng Nội vụ tham mưu rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị 
quyết số 03-NQ/HU ngày 21/5/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời 

gian qua để có đề xuất HĐND huyện chính sách hỗ trợ đối với cấp phó Mặt trận 
và các đoàn thể cấp xã, trình UBND huyện cho ý kiến trước ngày 25/5/2022. 

4. Giao Phòng TN&MT rà soát các quy định để trình HĐND huyện cho ý 

kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đảm bảo hợp lý về mặt thời gian trước 
khi trình UBND tỉnh phê duyệt. 

5. Giao Phòng TC-KH huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện và các 
đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Kết 

luận số 11/KL-HĐND ngày 04/5/2022 của Thường trực HĐND huyện về giám 
sát công tác chỉ đạo, tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản và giải ngân 

nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện, trình UBND huyện trước ngày 
16/5/2022. 
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- Tham mưu triển khai thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư nguồn vốn 
dự án Trường Mầm non Hải Thượng (Khu vực Đại An Khê) đã được Thường 

trực HĐND huyện thống nhất chủ trương, đảm bảo quy trình, thủ tục quy định. 

6. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị và 
tổng hợp các nội dung để trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện đảm bảo đúng thời 

gian quy định. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT.HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- CVP, PVP, CV; 
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 

Lê Đức Thịnh 
 


		2022-05-11T13:37:02+0700


		2022-05-11T17:19:49+0700


		2022-05-11T17:19:49+0700


		2022-05-11T17:19:49+0700




