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Kết luận của Đ/c Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND huyện 

tại buổi làm việc với xã Trà Mai, ngày 18/01/2020

Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Đồng chí Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND 
huyện chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Trà Mai để nghe báo cáo kế 
hoạch triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tham dự 
buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nông nghiệp &PTNT; 
Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Văn hóa thể 
thao – Truyền thanh và Truyền hình, Văn phòng HĐND&UBND huyện và 
Thường trực Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã, 
các ban, ngành, hội, đoàn thể ở xã. Vắng Cơ quan Quân sự huyện.

Sau khi nghe Lãnh đạo xã Trà Mai báo cáo tình hình thực hiện các mặt 
công tác năm 2020 và phương hướng, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ kế hoạch năm 2021 và những đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của các 
thành viên dự họp, Đồng chí Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận 
như sau:

Trong năm 2020, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Trà Mai đã nổ lực, 
phấn đấu, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng; Kinh tế - xã hội có 
nhiều chuyển biến tích cực; sản xuất nông – lâm nghiệp, trồng cây dược liệu có 
nhiều khởi sắc; nhân dân đã có sự chung tay, đồng lòng đóng góp cùng với nhà 
nước trong việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các dự án hạ tầng dân sinh; 
đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên 
khá, giàu; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, 
hiệu quả, công tác ứng phó, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống 
thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được thực hiện kịp thời, hiệu quả..., nhất là đã được 
UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. UBND huyện biểu dương 
những kết quả mà xã Trà Mai đã đạt được trong năm 2020, đóng góp vào sự 
phát triển chung về kinh tế - xã hội trên địa bàn.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành của xã Trà Mai vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục 
như: công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn còn nhiều bất cập, 
nhất là khu vực trung tâm hành chính huyện; công tác phối hợp giữa xã và các 
cơ quan chuyên môn của huyện chưa đồng bộ; vệ sinh môi trường dọc tuyến 
đường trung tâm hành chính huyện chưa đảm bảo; tình trạng đậu đỗ xe không 
đúng quy định vẫn còn xảy ra; công tác quản lý chợ chưa được quan tâm đúng 
mức; tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm - khoáng sản trái phép 



vẫn còn xảy ra tại một số khu vực, nhất là các khu vực giáp ranh; công tác giảm 
nghèo tuy đạt chỉ tiêu kế hoạch nhưng chất lượng, mức sống của các hộ thoát 
nghèo vẫn còn thấp, khả năng tái nghèo vẫn còn cao….

1. Nhiệm vụ năm 2021: Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021, 
UBND huyện đề nghị Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã cùng các ban, ngành ở xã 
tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Phát huy nội lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng 
lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 theo Nghị quyết 
Đảng bộ, Nghị quyết HĐND xã đề ra. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 
Covid-19; Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm 
“chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và 
mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực 
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan 
trong mọi tình huống, diễn biến của dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện mục tiêu 
tiếp tục phát triển kinh tế gắn với phòng chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện 
cụ thể của địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục thiên tai với phương 
châm 4 tại chổ, phát huy tối đa nội lực trong nhân dân và chính quyền xã nhằm 
sớm ổn định đời sống nhân dân trong thời gian đến.

- Tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ Đông xuân năm 2020-2021 đảm 
bảo theo kế hoạch; chủ động rà soát, kiểm tra, sửa chữa, nạo vắt các kênh 
mương, thủy lợi phục vụ sản xuất; khắc phục các công trình nước sinh hoạt phục 
vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân; chuyển đổi những diện tích 
ruộng lúa nước không thể khắc phục sang trồng các loại cây khác phù hợp.

- Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã 
đạt được; triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ 
phát triển sản xuất từ chương trình 30a, chương trình 135; quy hoạch sắp xếp 
dân  cư, nhất là những khu vực có nguy cơ sạt lở; làm đường GTNT đảm bảo 
hoàn thành theo kế hoạch đề ra; nghiên cứu đăng ký thực hiện các mô hình giảm 
nghèo; mô hình sản xuất tập trung.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch trên địa bàn; có 
biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp chăn nuôi gia súc thả rông, 
gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông; huy động các 
nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực từ các đơn vị kết nghĩa để làm đường bê tông 
nông thôn đạt chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham 
gia hưởng ứng, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà nước đầu tư xây 
dựng các công trình trên địa bàn, nhất là hiến đất đai, cây cối, hoa màu, tự tháo 
dỡ các công trình để làm đường giao thông, các công trình công cộng phục vụ 
dân sinh.



- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xây dựng quy hoạch 
phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để 
triển khai thực hiện. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi cây trồng, con 
vật nuôi có giá trị kinh tế cao; trong đó, về cây trồng: tập trung phát triển cây 
Quế Trà My, cây ăn quả, cây dược liệu…; con vật nuôi: tập trung phát triển heo 
đen, dê.. theo hướng tập trung.

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện triển khai cấp giấy 
CNQSD đất ở cho các hộ dân và đất lâm nghiệp cho nhân dân, xử lý triệt để các 
trường hợp lấn chiếm đất đai trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của 
lãnh đạo xã, cán bộ địa chính – xây dựng xã trong việc ký xác nhận các giấy tờ 
liên quan đến đất đai trên địa bàn quản lý, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, 
khiếu nại sau này. Tăng cường công tác quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường 
trên địa bàn xã.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tăng cường công tác quản 
lý trật tư xây dựng, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn; quản lý tốt cảnh 
quan đô thị; quản lý chợ hiệu quả,

- Về công tác giảm nghèo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân đăng ký thoát nghèo năm 2021 theo chỉ tiêu được giao. Đồng thời, tập 
trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ các hộ đăng ký thoát nghèo bền vững.

- Tập trung chỉ đạo triển khai các các hoạt động tổ chức đón Tết Nguyên 
đán Tân Sửu năm 2021 cho nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND 
huyện tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/12/2020, Thông báo số 03/TB-
UBND ngày 19/01/2021 và các văn bản chỉ đạo liên quan.

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý lâm – khoáng sản; quản lý 
bảo vệ rừng, thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử 
lý kịp thời việc phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển lâm 
sản trái phép; săn bắt chim, thú rừng, dùng xung điện, thuốc nổ đánh bắt cá trái 
pháp luật.

- Phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện triển khai thực hiệc việc 
trồng rừng đảm bảo theo kế hoạch; rà soát nhóm hộ quản lý, bảo vệ rừng để củng 
cố điều chỉnh phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ 
rừng.

- Phối hợp với Chi cục thuế Tiên Phước - Trà My, Phòng Tài chính – Kế 
hoạch và các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất 
thu trên địa bàn, thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy 
định. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đảm 
bảo theo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện xây dựng sản phẩm du 
lịch đặc trưng của xã nhằm phát triển du lịch trên địa bàn xã trong thời gian đến. 
Trước mắt ưu tiên tập trung xây dựng, khôi phục các làng nghề truyền thống trên 
địa bàn xã như dệt thổ cẩm, đan lát… và lập phương án phát triển du lịch làng văn 
hóa Tắc Chươm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.



- UBND xã phối hợp với Mặt trận, hội, đoàn thể xã đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền vận động, kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của 
Huyện ủy, UBND huyện đến các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, thôn trưởng, 
thôn phó các thôn và người dân, để triển khai thực hiện, làm sao cho mọi người 
dân đều nắm được chủ trương, định hướng của huyện. 

- Vận động nhân dân thành lập Hợp tác xã để hưởng các cơ chế hỗ trợ của 
nhà nước; đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP để phát 
triển các sản phẩm đặc trưng của xã.

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian 
diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tập trung chuẩn bị tốt nội dung và 
các điều kiện để tổ chức bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
đảm bảo theo đúng quy định, cũng như Đại hội thể dục thể thao xã. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính; chỉ đạo triển khai thực 
hiện, sử dụng hệ thống phần mềm hành chính công trực tuyến cấp xã, triển khai 
sửng dụng Email công vụ, phần mềm Q-Office mới và chữ ký số trong thực hiện 
nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 527/UBND-VP ngày 
05/8/2020 và Công văn số 846/UBND-VP ngày 24/11/2020; tăng cường củng cố 
hoạt động của các cơ quan, ban ngành ở xã, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành 
chính theo Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng 
Nam và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện. Thường 
xuyên rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới.

2. Về giải quyết các đề nghị của xã: Trên cơ sở đề nghị của UBND xã 
Trà Mai tại Báo cáo số 01/BC-UBND ngày 03/01/2021, đề nghị các ngành theo 
chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ tham mưu UBND huyện giải 
quyết, tháo gỡ để UBND xã Trà Mai triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm 
vụ năm 2021. Trong đó, thống nhất một số nội dung cụ thể sau:

2.1. Về Tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới và đô thị loại V: 
UBND huyện thống nhất chủ trương xã Trà Mai tổ chức Lễ công bố quyết định 
công nhận Xã Nông thôn mới và đô thị loại V. Giao UBND xã Trà Mai xây 
dựng kế hoạch, chủ động liên hệ với các ngành chức năng của huyện để tổ chức 
triển khai thực hiện, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Nông nghiệp và PTNT, 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - 
Truyền hình huyện chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ UBND xã Trà Mai 
tổ chức thành công Lễ công bố theo kế hoạch đề ra.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện hỗ trợ 
kinh phí cho xã Trà Mai triển khai thực hiện.

2.2. Về sắp xếp dân cư cho 171 hộ dân bị sạt lỡ và nguy cơ sạt lở cao: 
UBND huyện thống nhất chủ trương, ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện; yêu 
cầu UBND xã Trà Mai rà soát, đánh giá cụ thể và lập phương án sắp gửi Phòng 



Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định, 
tham mưu UBND huyện quyết định.

2.3. Về Dự án San nền Khu dân cư Tăk Lũ, thôn 3 xã Trà Mai: Giao 
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tham mưu UBND huyện có văn bản báo 
cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc chậm tiến độ của dự án; 
đồng thời, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND xã Trà 
Mai khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng các khu vực, vị trí mặt bằng đã hoàn 
thiện, nếu đảm bảo các điều kiện thì bố trí, sắp xếp dân cư vào ở.

2.4. Về giải quyết dứt điểm các vấn đề đất đai khu vực đối diện nhà 
Thuận Phượng (thôn 2): 

+ Trước mắt, đề nghị phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện khẩn trương xử lý 
khối lượng đất sạt lỡ để đảm bảo giao thông, cảnh quan tại khu vực này trước tết 
Nguyên đán Tân Sửu 2021.

+ Về lâu dài, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Trà Mai tham mưu UBND 
huyện thủ tục thu hồi đất toàn bộ khu vực nêu trên; đồng thời, đề nghị Trung 
tâm PTQĐ và QLDA thuê đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kè chống sạt lở tại 
khu vực nêu trên để khai thác quỹ đất, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết 
định.

2.5. Về đề nghị tạm dừng hoạt động của Cây xăng thuộc Công ty xăng 
dầu miền núi Quảng Nam để khắc phục sạt lở cũng như kiểm tra chất lượng 
xăng dầu: Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tham mưu UBND huyện có văn 
bản đề nghị UBND tỉnh, Sở Công thương tỉnh chỉ đạo xử lý vấn đề này.

2.6. Về nâng cấp tuyến đường nội thị ĐH10.NTM (đoạn ngã 3 bà Huề đến 
Ngã 3 khu Lễ hội Sâm): Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính 
kế hoạch huyện tham mưu, đề xuất UBND huyện về quy mô, kết cấu toàn tuyến. 
Trên cơ sở đó, giao Trung tâm PTQĐ và QLDA thuê đơn vị tư vấn khảo sát, 
thiết kế chi tiết, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. Trong đó, trước mắt 
thống nhất chủ trương khắc phục hệ thống mương dọc thoát nước 2 bên đường 
tại đoạn từ cống Thọ Dương đến trước nhà Thanh Nga.

2.7. Về Nhà làm việc Công an xã: Thống nhất chủ trương đầu tư nâng cấp, 
sửa chữa các hạng mục tại điểm trường Tăk Ngô (nhà văn hóa thôn 2 (cũ)) để 
làm Nhà làm việc công an xã; giao UBND xã Trà Mai chủ động phối hợp với 
Phòng Tài chính – Kế hoạch, các ngành liên quan hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục 
để thực hiện theo đúng quy định; trong đó lưu ý đến việc san nền mở rộng 
khuôn viên để dự kiến bố trí nhà làm việc lắp ghép nhà tiền chế theo mô hình hỗ 
trợ của Bộ Công an và Bờ kè chống sạt lở, tường rào, cổng ngõ, nhà vệ sinh…

2.8. Về chủ trương xây dựng tiểu cảnh tại các khu đất Bưu điện, khu đất 
cống nhà Thọ Dương – Tiên Nhạn và khu đất trước đài Truyền thanh – Truyền 
hình: Thống nhất chủ trương xây dựng tiểu cảnh, bồn hoa tại các khu đất khu đất 
Bưu điện, khu cống bên cạnh nhà Thọ Dương – Tiên Nhạn, giao UBND xã Trà 



Mai lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, gởi Phòng Tài chính – Kế hoạch 
huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thẩm định, tham mưu UBND huyện.

+ Riêng khu đất trước Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện: Giao 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên – Môi 
trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng 
huyện, UBND xã Trà Mai kiểm tra, đề xuất UBND huyện. 

2.9. Về đề nghị cho thuê tầng 01 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 01 để xây 
dựng mô hình cà phê OCOP tại trung tâm: Giao phòng Tài chính – Kế hoạch 
huyện căn cứ các quy định về quản lý tài sản công, kiểm tra, tham mưu UBND 
huyện  giải quyết đề nghị của xã Trà Mai.

2.10. Về sửa chữa, nâng cấp chợ trung tâm huyện: Thống nhất chủ trương 
sửa chữa, nâng cấp các hạng mục chợ trung tâm huyện nhằm phát huy hiệu quả 
sử dụng; giao UBND xã Trà Mai chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng 
huyện kiểm tra tình hình thực tế, đề xuất nội dung công việc cần nâng cấp, sửa 
chữa; lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch 
huyện thẩm định, tham mưu UBND huyện. 

Trong khi chưa sửa chữa, đề nghị UBND xã Trà Mai tăng cường công tác 
quản lý các hoạt động của chợ đảm bảo nề nếp, vệ sinh môi trường; tổ chức vận 
động các tổ chức, cá nhân buôn bán các mặt hàng tươi sống vào buôn bán trong 
chợ, xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân không chấp hành. 

Giao Đội kiểm tra liên ngành huyện phối hợp cùng UBND xã Trà Mai, 
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện kiểm tra các cơ sở kinh doanh các mặt hàng 
tươi sống tại khu vực trung tâm huyện; đơn vị, cá nhân nào không đảm bảo các 
điều kiện thì thực hiện thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh.

2.11. Về xử lý các xe buôn bán hàng lưu động dọc các tuyến đường và 
chợ tự phát tại khu dân cư Trung tâm hành chính huyện:

- Giao UBND xã Trà Mai chủ động phối hợp với các ngành chức năng 
của huyện thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. 

- Giao Công an huyện chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm 
tra, xử lý các phương tiện giao thông đậu, đổ dưới lòng đường, vỉa hè không 
đúng quy định (người mua hàng, người bán hàng); trường hợp vi phạm là cán 
bộ, công chức, viên chức thì tổng hợp báo cáo UBND huyện.    

- Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt cho các bộ, công chức, 
viên chức trong cơ quan không tham gia mua hàng tại các xe lưu động dọc tuyến 
đường, các chợ tự phát.

 2.12. Về sử dụng nguồn thưởng phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới: 
Việc sử dụng nguồn thưởng phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới thuộc thẩm 
quyền của xã, đề nghị UBND xã Trà Mai báo cáo, xin ý kiến của Đảng ủy, 
Thường trực HĐND xã trước khi quyết định. Song, danh mục đầu tư phải nằm 
trong Đề án xây dựng nông thôn mới của xã đã được phê duyệt; trường hợp 



không có trong danh mục, nếu thực sự bức thiết thì lập hồ sơ phê duyệt bổ sung 
Đề án theo quy định.   

2.13. Về đề nghị tham gia Đề án xây dựng khu dân cư Tăk Chươm thành 
khu dân cư kiểu mẫu kết hợp phát triển dược liệu và du lịch: Trên cơ sở Đề án 
xã Trà Mai đã xây dựng, đề nghị các ngành chuyên môn của huyện tham gia góp 
ý, đề xuất ý kiến để xã Trà Mai bổ sung, hoàn chỉnh.

2.14. Về đề xuất xây dựng nghĩa trang nhân dân: UBND huyện thống nhất 
chủ trương, giao UBND xã Trà Mai chủ động làm việc với Phòng Tài nguyên và 
Môi trường huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để khảo sát cụ thể vị trí, đề 
xuất UBND huyện.

2.15. Về công tác xúc tiến đầu tư vào khu Trạm kỹ thuật tổng hợp nông 
nghiệp cũ: 

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ động, tích cực làm việc với Sở 
Xây dựng để đẩy nhanh công tác lập, trình phê duyệt quy hoạch Trung tâm hành 
chính huyện, trong đó có điều chỉnh quy hoạch mục đích sử dụng khu vực đất 
Trạm Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp (cũ), tạo cơ sở pháp lý để kêu gọi doanh 
nghiệp đầu tư .

Giao phòng Tài,chính – Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện đẩy 
mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân 
đầu tư vào địa bàn huyện. 

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng tại buổi 
làm việc với xã Trà Mai, ngày 18/01/2021; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên 
quan, UBND xã Trà Mai triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Các đơn vị liên quan (thực hiện);
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trà Mai;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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