UBND HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND&UBND
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13 /BC-VP

Châu Thành, ngày 07 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO
Về việc thực hiện chế độ hội họp, chỉ đạo điều hành và kết luận của
UBND và Thường trực UBND huyện trong tháng 7 năm 2017
(Từ ngày 01/7 - 31/7/2017)

Thực hiện Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của
UBND huyện Châu Thành ban hành Quy chế Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực
hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao;
Qua theo dõi, tổng hợp việc thực hiện chế độ hội họp, chỉ đạo điều hành của
UBND huyện và Thường trực UBND huyện của các phòng, ban ngành huyện và
UBND các xã, thị trấn trong tháng 7 năm 2017, Văn phòng HĐND và UBND
huyện báo cáo cụ thể như sau:
I. Chế độ hội họp:
Trong tháng 7 năm 2017, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì
36 cuộc họp, hội nghị, làm việc.
Kết quả:
- 34 cuộc đảm bảo thành phần, thời gian.
- 02 cuộc không đảm bảo thành phần.
(Đính kèm phụ lục I)
II. Chấp hành chỉ đạo, điều hành (văn bản hành chính giao nhiệm vụ có
quy định về thời gian hoàn thành):
Trong tháng 7 năm 2017, Thường trực UBND huyện ban hành 487 văn bản,
Văn phòng HĐND và UBND huyện ban hành 105 văn bản hành chính thuộc thẩm
quyền. Trong đó, có 39 văn bản giao nhiệm vụ có quy định thời gian hoàn thành
(không kể Thông báo kết luận).
Kết quả:
- 23 nhiệm vụ hoàn thành đảm bảo theo chỉ đạo, điều hành.
- 07 nhiệm vụ chưa đảm bảo theo chỉ đạo, điều hành (nội dung, thời gian).
- 09 nhiệm vụ đến nay chưa được thực hiện hoàn thành.
(Đính kèm phụ lục II)
Tại Báo cáo số 12/BC-VP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng HĐND
và UBND huyện, còn 07 nhiệm vụ chưa được thực hiện hoàn thành đã và đang
được các ngành, địa phương thực hiện. Đến nay các cơ quan, đơn vị vẫn còn 04
nhiệm vụ chưa được thực hiện hoàn thành.
(Đính kèm phụ lục III)

III. Việc thực hiện Kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND
huyện:
Trong tháng 7 năm 2017, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã ban hành
04 Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, trong đó có
49 nội dung kết luận. Qua theo dõi, tổng hợp, các nội dung tại 04 thông báo kết
luận đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành.
IV. Một số nội dung kết luận chưa được thực hiện hoàn thành tại Báo
cáo số 12/BC-VP ngày 03 tháng 8 năm 2017:
1. Thông báo số 12/TB-VP ngày 23 tháng 02 năm 2017 về kết luận của đồng
chí Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc,
công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện ngày 15 tháng 02 năm 2017:
Dự án Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang:
Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện trong tháng 3 năm
2017 tham mưu UBND huyện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Võ Văn Mười
(phần đất do bà Nguyễn Thị Mai và Phan Thị Trúc Giang đang sử dụng).
Dự án Khu công nghiệp Sông Hậu (Khu giao đất cho Công ty Cổ phần
thủy hải sản Minh Phú):
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành
quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ Huỳnh Thanh Triều trước ngày 28
tháng 02 năm 2017.
- Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Châu Thành:
+ Trong tháng 3 năm 2017 gửi hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất của bà Nguyễn
Thị Thà đến Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành
Quyết định cưỡng chế theo đúng quy định.
+ Phối hợp với các ngành liên quan vận động hộ Nguyễn Thị Bích Vân bàn
giao mặt bằng. Nếu hộ không đồng ý bàn giao mặt bằng thì củng cố hồ sơ tham
mưu UBND huyện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định (cưỡng chế hộ chính).
Kết quả thực hiện: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Châu Thành
đang phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường củng cố hồ sơ, tham mưu UBND
huyện ban hành quyết định thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ Võ Văn
Mười, Huỳnh Thanh Triều. Riêng hộ Nguyễn Thị Thà và Nguyễn Thị Bích Vân (hộ
phụ Nguyễn Thị Thà), Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Châu Thành chưa
liên hệ được với 02 hộ để thực hiện vận động các hộ bàn giao mặt bằng.
2. Thông báo số 37/TB-VP ngày 13 tháng 6 năm 2017 về kết luận của đồng
chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi gặp gỡ, đối thoại với
công dân và họp Đoàn công tác liên ngành xét giải quyết khiếu nại ngày 06 tháng 6
năm 2017:
Trường hợp bà Hồ Thị Bích Huyền, cư ngụ phường Hưng Phú, quận Cái
Răng, thành phố Cần Thơ khiếu nại Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 31 tháng
12 năm 2010 và Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012
của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư dự án: Xây dựng Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu,
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
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- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện lập hồ sơ điều chỉnh Quyết
định số 2187/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2011 của UBND huyện về việc thu
hồi thửa đất 1238 của bà Hồ Thị Bích Huyền.
Kết quả thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang củng cố hồ sơ
điều chỉnh Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2011 của UBND
huyện về việc thu hồi thửa đất 1238 của bà Hồ Thị Bích Huyền, chưa có văn bản
tham mưu.
Văn phòng HĐND và UBND kính báo đến Thường trực UBND huyện.
Các cơ quan, đơn vị chưa thống nhất với tổng hợp báo cáo trên, đề nghị phản
ánh trực tiếp với lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện để có sự thống nhất
chung./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy;
- Chủ tịch và các PCT. UBND huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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