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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

Số: 04 /UBND-TH 

V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết 

thông qua tại Kỳ họp thứ 13 HĐND 

huyện khóa XIX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đức Thọ, ngày 04 tháng 01 năm 2021 

  

                 Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Để kịp thời triển khai các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 13 

HĐND huyện khóa XIX; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng các 

phòng, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025: 

Giao các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành căn cứ  mục tiêu nhiệm vụ 

để xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện phù hợp với từng địa phương, đơn vị 

đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

2. Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND huyện về 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu đến 

các địa phương, đơn vị. Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND 

các các xã, thị trấn chủ động, phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ 

liên quan theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp 

thực hiện, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 

đã được HĐND huyện thông qua.  

Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết của HĐND huyện cần có kế 

hoạch cụ thể của UBND huyện: Trưởng các phòng, ban, ngành huyện chủ động 

tham mưu UBND huyện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. 

Trước ngày 22 hàng tháng, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND 

các xã, thị trấn, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, kế 

hoạch theo lĩnh vực, địa bàn quản lý về Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện để 

tổng hợp báo cáo tại cuộc họp UBND huyện hàng tháng. 

3. Về Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 về phân bổ dự án thu 

- chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư từ ngân sách năm 2021; Nghị quyết số 49/NQ-

HĐND ngày 31/12/2020 về Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách địa phương bổ sung 

có mục tiêu cho các dự án đầu tư năm 2021. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham 

mưu UBND huyện triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm; 

quan tâm khắc phục một số khoản thu còn khó khăn như thu ngoài quốc doanh, xử 
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lý nợ thuế, tránh thất thoát nguồn thu; tập trung thu các khoản thu từ đất, đảm bảo 

công tác thu tại các địa phương. Xây dựng dự toán chi ngân sách đảm bảo yêu cầu 

chi đúng quy định, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo sự lãnh đạo 

của cấp ủy, điều hành của UBND một cách thống nhất, đồng bộ, tiết kiệm và hiệu 

quả. Tiết kiệm tối đa chi thường xuyên, dành kinh phí để chi đầu tư phát triển.  

4. Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 về việc thông qua danh 

mục công trình dự án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 (đợt 2) của 

huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh. 

Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì tham mưu UBND huyện hoàn thiện 

hồ sơ quy hoạch sử dụng đất của huyện Đức Thọ giai đoạn 2021 - 2030 (đợt 2) 

trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định pháp luật hiện hành. 

5. Về các câu hỏi chất vấn và ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi tới kỳ họp 

thứ 13 HĐND huyện khóa XIX: 

- Về câu hỏi chất vấn: Các phòng, ban UBND huyện thực hiện nghiêm túc, 

kịp thời các nội dung theo yêu cầu của HĐND huyện tại Văn bản số: 98/TT-

HĐND, ngày 22/12/2020 của HĐND huyện và Văn bản số 3353/UBND-TH ngày 

16/12/2020 của UBND huyện về việc trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, HĐND 

huyện Khóa XIX. Những nội dung Đại biểu HĐND huyện chất vấn trực tiếp tại Kỳ 

họp và Đ/c Chủ tịch HĐND huyện kết luận giao trả lời bằng văn bản sau Kỳ họp 

thứ 13, yêu cầu trưởng các phòng, ngành: Nông nghiệp - PTNT, Giáo dục - Đào 

tạo; Tài nguyên - MT và Trưởng Công an huyện nghiêm túc tiếp thu, giải trình 

bằng văn bản gửi Thường trực HĐND huyện và các Đại biểu HĐND huyện trước 

ngày 20/01/2021.   

- Về ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp: các phòng, ban, ngành; 

UBND các xã, thị trấn căn cứ Văn bản số 3304/UBND-TH ngày 18/12/2020 của 

UBND huyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới tại Kỳ họp thứ 13, HĐND 

huyện khóa XIX rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri thuộc lĩnh vực phục trách, kết quả báo cáo Đại biểu HĐND huyện tại hội nghị 

TXCT chuẩn bị cho Kỳ họp giữa năm 2021. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn theo 

chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời 

các nội dung nêu trên; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, ban, đoàn thể huyện;  

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện;  

- CVP, PVP Cấp ủy - Chính quyền huyện; 

- Văn bản Giấy, điện tử;  

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Trần Quang Tuấn 
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