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THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

về việc chuẩn bị nội dung giao ban trực tuyến 
giữa Thường trực Huyện ủy với đảng ủy các xã, thị trấn tháng 9 năm 2021

-----

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện,
- Thường trực Ủy ban MTTQ huyện,
-  Các  cơ  quan:  Phòng  Tài  nguyên  và  Môi 
trường, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn,
- Đảng ủy các xã, thị trấn.

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Thường trực Huyện ủy đã thảo 
luận và thống nhất chủ trương từ tháng 9 năm 2021 sẽ tổ chức giao ban trực 
tuyến với đảng ủy các xã, thị trấn thường kỳ vào ngày 25 hằng tháng  (mỗi  
tháng tập trung vào một số lĩnh vực hoặc một số nhiệm vụ trọng tâm). Trong 
đó, nội dung giao ban tháng 9/2021 tập trung vào 04 vấn đề, gồm: về tiến độ 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi và sau đo mới; việc cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng còn 
lại trên địa bàn huyện; về kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021; về triển khai 
xây dựng mô hình khu dân cư tự quản thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để chuẩn bị tốt các nội dung cho Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 9 
năm 2021 (dự kiến tổ chức ngày 27/9/2021); Thường trực Huyện ủy có ý kiến 
kết luận chỉ đạo như sau:

1- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan 
tham mưu chuẩn bị các nội dung và làm rõ tại hội nghị (nếu được chủ trì hội 
nghị yêu cầu) về:

- Tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, quốc phòng - an ninh tháng 9 và 9 tháng đầu năm; dự kiến nhiệm vụ 
trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.



- Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi và sau đo mới.

- Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, 
tín ngưỡng còn lại trên địa bàn huyện;

- Kết quả sản xuất vụ đông năm 2020; kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021.

2- Ủy ban MTTQ huyện:  Tổng hợp, báo cáo việc triển khai xây dựng 
mô hình khu dân cư tự quản thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây  dựng nông thôn mới,  đô thị  văn minh”  theo Hướng dẫn số 74/HD-
MTTQ-BTT, ngày 16/7/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

3- Báo cáo về các nội dung nêu trên của UBND huyện, Ủy ban MTTQ 
huyện hoàn thành và gửi về Thường trực Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy)  
trước ngày 22/9/2021 để tổng hợp chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị.

4- Căn cứ các nội dung giao ban tháng 9/2021, đề nghị đảng ủy các xã, 
thị trấn chuẩn bị ý kiến phát biểu làm rõ, nhất là những đề xuất, kiến nghị thực 
hiện tốt hơn các nội dung liên quan tại Hội nghị.

Văn phòng Huyện uỷ thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Huyện 
uỷ về việc chuẩn bị nội dung giao ban trực tuyến với đảng ủy các xã, thị trấn 
tháng 9 năm 2021 để UBND huyện, các cơ quan liên quan và đảng ủy các xã, 
thị trấn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy, (để báo cáo)
- Như trên,
- Văn phòng HĐND và UBND huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.
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