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UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 05 /TB-VP  An Phú, ngày 10 tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020) 

 
  

Ngày 10 tháng 02 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: 

  - Làm việc với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện về nhu cầu các trang 

thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống dịch do vi rút Corona 

(nCoV) gây ra để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ.  

- Làm việc với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Ban Quản lý Dự án đầu 

tư xây dựng khu vực huyện An Phú và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện về 

việc bàn giao công tác quản lý đất công, quản lý các cụm tuyến dân cư trên địa 

bàn huyện cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ quy định. 

2. Thống nhất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện Dự án 

bồi thường, giải tỏa trước Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình 933 và dự án 

tạo quỹ đất xây dựng trụ sở Công an huyện. 

3. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị 

trấn tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) không được chủ quan, lơ là. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. 

4. Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona (nCoV) còn diễn biến phức tạp nên không tổ chức họp mặt kỷ niệm 

ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và Diễn đàn “Lắng nghe phụ nữ nói” (8/3). 

5. Việc tổ chức sơ kết Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ thực hiện theo Kế hoạch số 587/KH-UBND ngày 21/01/2020 

của UBND tỉnh. 

6. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch làm việc với Liên đoàn Lao động 

tỉnh và các ngành liên quan về kinh phí sửa chữa nhà công vụ cho giáo viên 

trường Tiểu học A An Phú. 
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 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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