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Số:         /TB-VP  An Phú, ngày 22  tháng 6 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp báo tuần 

(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020) 

 

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện An Phú tổ chức buổi họp 

báo tuần. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần qua và phương 

hướng tuần tiếp theo của các Phó Chủ tịch và lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu ý kiến kết luận 

chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Giao Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Huynh: 

- Báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về ngày tổ chức lễ công bố 

Quyết định nông thôn mới xã Khánh Bình (dự kiến ngày 03/7/2020)  

- Vụ việc bà Huỳnh Thị Lền căn cứ theo Thông báo kết luận số 73/TB-

VPUBND tỉnh ngày 20/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện.  

- Phối hợp với Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện chuẩn bị chu đáo về địa điểm, danh sách cử tri tham dự, nội dung phát biểu, 

công tác hậu cần khi Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện An Phú. 

2. Giao Phó Chủ tịch Đoàn Bình Lâm: 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu, xử lý vụ việc bà Ro Hy 

Mah, cư ngụ tại xã Vĩnh Trường có hành vi phát trực tiếp trên mạng xã hội việc cắt 

giảm hộ cận nghèo đối với bà Thị Giâm (chị bà Ro Hy Mah) theo đúng quy định 

của pháp luật.  

- Chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu việc phân bổ số lượng, tiêu chí cho các cơ 

quan, ban ngành cấp huyện, UBND xã, thị trấn về việc đề xuất khen thưởng tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp huyện vào cuối 

tháng 6 năm 2020.  

3. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: 

- Chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp 

xúc cử tri tại huyện. 

- Trường hợp ông Nguyễn Văn Sơn xây dựng tường rào và ông Nguyễn Văn 

Chạy xây dựng một trại gỗ tiếp giáp biên thu hồi đất hạng mục Cầu Phú Hội thuộc 

dự án Đường tỉnh 957, phát hành văn bản giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp 

UBND xã Vĩnh Hội Đông tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết. 



 

 

- Trong tuần tới, sắp lịch làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản 

lý Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực huyện An Phú cùng các Chủ đầu tư về tiến 

độ giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn huyện. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện An Phú thông báo đến các cơ quan, ban 

ngành huyện, UBND các xã, thị trấn có liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy,  

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên; 

- Các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Mỹ Châu 
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