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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

(ngày 04/9/2019) 

Tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 

04/9/2019. Đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Danh mục đầu tư năm 2020: Giao Ban Quản lý dự án huyện chủ trì, 

phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, 

xem xét hiệu quả đầu tư của các chương trình mục tiêu, các nguồn vốn; Lập danh 

sách cụ thể theo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp. Hoàn thành 

xong trước ngày 9/9/2019; 

2. Đề án Sân Vận động: 

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Lên phương án đầu tư xây dựng 

đường chạy và mặt sân; phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu them 

phương án xây dựng các kiot bán hàng trình xin ý kiến của UBND tỉnh. Hoàn 

thành xong trong tháng 9/2019. 

-  Giao phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét các nguồn vốn ngân sách nhừ 

nước để đầu tư xây dựng đường chạy và mặt sân theo đúng quy định. 

3. Đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm 

trường mầm non và phổ thông năm 2019:  

Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với việc 

bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng công trình. Thường xuyên 

kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Hoàn thành 

xong trước ngày 31/10/2019. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- C, PCVP, CV VP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT.  
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