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THÔNG BÁO
Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang (Trưởng đoàn công
tác số 02) làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành
_______________

Ngày 06/4/2022, tại UBND huyện Châu Thành, Đoàn công tác số 02 do
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang là Trưởng đoàn (theo Kế hoạch số
96/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh), cùng với lãnh đạo các đơn vị:
Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở
Y tế, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và
PTNT, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động – Thương
Binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành
về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Tiếp và làm việc với Đoàn công tác số 02 có đại diện lãnh đạo huyện Châu
Thành (ông Nguyễn Tấn Lực, Bí Thư huyện ủy Châu Thành; ông Lê Minh
Trung, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành) và đại diện lãnh đạo các phòng, ban
thuộc UBND huyện Châu Thành.
Qua nội dung báo cáo của ông Lê Minh Trung, Chủ tịch UBND huyện
Châu Thành; ý kiến của ông Nguyễn Tấn Lực, Bí Thư huyện ủy Châu Thành; ý
kiến đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện Châu Thành và của
các thành viên Đoàn công tác số 02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang có
ý kiến như sau:
I. Nhận xét chung về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng
tâm năm 2022 của UBND huyện Châu Thành:
Trong Quý I, UBND huyện Châu Thành đã kịp thời tham mưu Ban
Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo các
nhiệm vụ chính trị của địa phương; triển khai thực hiện các Kế hoạch của
UBND Tỉnh cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ
Tỉnh khóa XI.
Đồng thời, UBND huyện Châu Thành đã tổ chức triển khai thực hiện các
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao nhận thức và hành động của các ngành,
các cấp trên địa bàn Huyện trong việc thực hiện các chỉ đạo điều hành của Tỉnh,
cụ thể hoá thành các nhiệm vụ, công việc để tập trung chỉ đạo, điều hành đảm
bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Nổi bật là tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện đã
được kiểm soát; tình hình khôi phục kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh
được phục hồi mạnh mẽ; công tác rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở khôi phục

hoạt động được triển khai kịp thời, thường xuyên; đa số các doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất đã khôi phục quy mô hoạt động trên 90%; Tình hình tiêu thụ nông sản
đã ổn định; nhiều Mô hình, giải pháp hay trong cải cách hành chính được triển
khai hiệu quả…
Bên cạnh những mặt đạt được, UBND huyện Châu Thành vẫn còn một số
mặt hạn chế cần khắc phục.
Hiện nay Huyện vẫn chưa phân bổ hết số kế hoạch vốn năm 2022 (còn lại
11,8 tỷ đồng chưa phân bổ cho các dự án); tổng thu và chi ngân sách nhà nước
năm 2022 tính đến ngày 21/3/2022 đều giảm so với cùng kỳ năm 2021; đến nay
Huyện chưa phê duyệt chủ trương đầu tư là 59 dự án trong giai đoạn trung hạn
2021-2025 (Nguồn vốn ngân sách Huyện quản lý); tỷ lệ giải ngân tính đến
30/3/2022 đạt 12,45%, mặc dù cao so với mặt bằng chung của tỉnh là 8,7%,
nhưng vẫn là tỷ lệ giải ngân thấp; giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm,
chưa thực sự tạo ra đột phá để thúc đẩy mạnh mẽ trong tăng trưởng kinh tế. Kết
quả thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng của Huyện…
II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Trong những tháng đầu năm 2022, UBND huyện Châu Thành đã thực
hiện và triển khai tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Tuy nhiên đó mới chỉ là kết quả bước đầu, để hoàn thành các nhiệm vụ
trọng tâm và cam kết trong năm 2022, UBND huyện Châu Thành cần tiếp tục
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra sát sao tiến độ thực hiện từng
nội dung công việc, kịp thời giải quyết các điểm nghẽn để hoàn thành tốt các
nhiệm vụ năm 2022.
Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu tại Mục IV Báo cáo số 103/BCUBND ngày 24/3/2022 của UBND huyện Châu Thành, UBND Tỉnh yêu cầu
UBND huyện Châu Thành tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19:
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 22/10/2021
của UBND Tỉnh về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19” trên địa bàn Tỉnh;
Theo dõi, đánh giá cấp độ dịch hằng tuần đối với từng xã, thị trấn và địa
bàn khóm ấp; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện
Châu Thành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường các giải pháp thúc đẩy
nhanh việc phục hồi sản xuất, kinh doanh và đầu tư công theo ngành, lĩnh vực,
địa phương phụ trách.
Tăng cường triển khai việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung và
liều nhắc lại theo hướng dẫn của cấp trên.
2. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn
mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, hỗ trợ liên kết tiêu thụ
Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong ngành nông nghiệp của huyện,
lưu ý công tác kiểm soát dịch tả heo châu Phi, dịch cúm gia cầm, công tác
phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò được tăng cường, phát triển ổn
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định các diện tích vườn cây ăn trái, nhất là cây ăn trái chủ lực của Huyện; duy trì
và phát triển công tác nuôi trồng thuỷ sản.
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để hoàn chỉnh các thủ tục công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Tân Nhuận Đông.
Tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022 theo kế
hoạch của Huyện; Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu minh chứng, chỉnh trang
khu vực nông thôn sau tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn công tác của Trung
ương đến khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Châu
Thành.
Tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động của các hội quán, hợp tác xã; đồng
thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các hợp tác xã rà soát, lựa
chọn các các sản phẩm đặc trưng hoặc các ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp để hỗ
trợ phát triển, chuẩn hóa sản phẩm tham gia chương trình OCOP.
3. Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ
Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan để sớm tháo gỡ các vướng
mắc trong việc đầu tư CCN Tân Lập theo thẩm quyền và nhiệm vụ của UBND
huyện Châu Thành.
Theo dõi, kịp thời hỗ trợ để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp
tiếp tục hoạt động ổn định.
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các chợ truyền
thống và các cửa hàng tiên lợi. Theo dõi tình hình biến động về giá cả hàng hóa và
tình hình hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa thiết yếu tại các chợ truyền
thống để kịp thời có giải pháp bình ổn giá và đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu
cho người dân.
4. Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tình hình phát triển
doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp và phát triển kinh tế hợp tác
Theo dõi tình hình thực hiện của 186 hồ sơ đăng ký cấp mới giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh, 8 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, và nhất là 04
dự án đầu tư tư nhân đang triển khai thực hiện trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ các
doanh nghiệp trong quá trình hoạt động cũng như các thủ tục có liên quan.
5. Tình hình thực hiện nâng cao chất lượng, sử dụng nguồn nhân lực
gắn với công tác giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề
Theo dõi việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các
cơ sở giáo dục để đảm bảo các điều kiện, an toàn cho giáo viên và học sinh học
trực tiếp trở lại; tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho học sinh để
đảm bảo an toàn khi đến trường.
6. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm
Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các
chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ
xã hội và người nghèo. Chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
năm 2022.
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7. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng
cường hoạt động tuyên truyền và giám sát việc thực hiện các khuyến cáo cộng
đồng; tham gia phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác phòng bệnh sốt
xuất huyết, tay chân miệng. Đẩy mạnh công tác truyền thông, chăm sóc sức
khoẻ và phòng chống dịch bệnh để đảm bảo tình hình dịch bệnh được kiểm soát
chặt chẽ trên địa bàn.
8. Về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch gắn với Đề án tạo dựng
hình ảnh tỉnh Đồng Tháp
Kiện toàn công tác tổ chức và chỉ đạo điều hành tăng cường công tác chuẩn
bị phục vụ Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022 các cấp.
Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác truyền thanh, thông tin tuyên
truyền các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn. Đồng thời, tiếp tục triển khai
thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết
số 210/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Tỉnh quy định về chính
sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
11. Tình hình quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo
vệ môi trường
Theo dõi và phối hợp tốt với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc hoàn
chỉnh thủ tục Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất
năm 2022 của huyện Châu Thành.
Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác,
sử dụng nước dưới đất, khai thác khoáng sản (cát sông), trong đó chú trọng Kế
hoạch số 60/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND huyện Châu Thành về việc
kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước năm 2022
trên địa bàn; Ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm quy định khai thác và
sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Hạn chế tình trạng vi
phạm khai thác tài nguyên nước trái phép, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
12 Công tác cải cách hành chính; các mô hình, giải pháp hay của địa
phương trong các lĩnh vực
Theo dõi việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của
Huyện, chỉ đạo từng cơ quan, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác cải cách
hành chính theo từng lĩnh vực phụ trách. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền về cải
cách hành chính trên địa bàn Huyện một cách có hiệu quả;
Phát huy và các Mô hình, giải pháp hay trong cải cách hành chính như : Mô
hình “Hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính” ;
Mô hình “Hướng dẫn thủ tục hành chính, cấp bản sao các giấy tờ liên quan đến
lĩnh vực hộ tịch cho người dân qua tài khoản Zalo thuộc thẩm quyền giải quyết”;
Mô hình “Tiếp nhận thủ tục hành chính tại ấp và trả kết quả tại nhà” ….
Tiếp tục đề ra các mô hình, sáng kiến mới, cách làm hay trong cải cách
hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện khi có
nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.
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13. Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; trật tự, an toàn xã hội
Tiếp tục giữ vững công tác quốc phòng, an ninh; Công tác trấn áp tội phạm,
tệ nạn xã hội, đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Thực
hiện tốt công tác bảo vệ an toàn và đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong các hoạt
động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn.
14. Những vấn đề nổi cộm về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham
nhũng cần định hướng xử lý dứt điểm
Thực hiện đúng theo quy định về công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư
khiếu nại, tố cáo của công dân.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp
luật; nâng cao chất lượng hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý.
15. Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn
Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan để thực hiện
tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách, đảm bảo theo dự toán và đúng theo
quy định.
16. Tình hình phân khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, giai đoạn
2021-2025 do cấp huyện quản lý, phân bổ; tình hình giải ngân vốn; tiến độ
triển khai các công trình dự án
Năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn của huyện Châu Thành đạt 93,21%, đây là
tỷ lệ giải ngân khá trong tình hình khó khăn của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên
trong Quý I năm 2022, huyện Châu Thành chỉ giải ngân đạt 12,45%, trong khi
năm 2022 UBND huyện Châu Thành cam kết giải ngân vốn đạt 100%, do đó
UBND huyện Châu Thành cần tập trung tối đa cho công tác giải ngân vốn trong
thời gian tới.
Yêu cầu UBND huyện Châu Thành:
- Khẩn trương phân khai số vốn còn lại là 11,8 tỷ đồng chưa phân khai,
đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công 27 công trình đang thi công và sớm giải
quyết vướng mắc GPMB để thi công lại 02 công trình đang tạm ngưng.
- Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung khởi công và đẩy nhanh công tác đấu
thầu các công trình danh mục năm 2022. Tiếp tục phân công các cơ quan chuyên
môn hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn các công trình, nhằm đẩy nhanh tiến
độ. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành phải thường xuyên đi thực
tế các công trình để kiểm tra tiến độ thi công ngoài công trường và làm việc với
các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình.
- Hoàn chỉnh thủ tục chủ trương đầu tư là 59 dự án trong giai đoạn trung
hạn 2021-2025 (Nguồn vốn ngân sách Huyện quản lý).
- Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục và triển khai thực hiện các dự án do tỉnh
hỗ trợ vốn phát triển đô thị là 100 tỷ đồng (Theo Công văn số 192/UBNDĐTXD ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh).
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- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 67/UBNDĐTXD ngày 28/2/2022 về thủ tục các dự án triển khai trong năm 2023 và giai
đoạn 2021 – 2025.
- Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/02/2022
của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển
đô thị và nông thôn theo quy hoạch được duyệt; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày
04/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng
không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới lấn, chiếm sông, kênh, rạch trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
III. Đối với các kiến nghị cụ thể của UBND huyện Châu Thành:
1. Đối với các kiến nghị tại Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 24/3/2022
của UBND huyện Châu Thành (Về đầu tư tuyến Đường từ Quốc lộ 80 đến
CCN Tân Lập và đầu tư tuyến Đường từ Quốc lộ 80 đến Phú Long):
Hiện nay do nguồn lực của Tỉnh còn hạn chế, phải cân đối vốn cho các
công trình trọng điểm và các công trình cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận của
Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI. Do đó, UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị
của địa phương, đề nghị UBND huyện Châu Thành xét tổng thể về sự cần thiết,
đánh giá nhu cầu đầu tư với quy mô phù hợp, có phương án phân kỳ đầu tư cụ
thể, lồng ghép nhiều nguồn vốn để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi cao, trên cơ
sở đó hoàn chỉnh phương án đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham
mưu UBND tỉnh.
2. Đối với các kiến nghị bổ sung mới tại cuộc họp:
2.1. Hỗ trợ dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ rạch Nha
Mân – Tư Tải (đoạn từ cầu Bổn Bường đến đầu đường đất) đối với phần vốn
còn thiếu tương đương 9 tỷ đồng: Dự án đã được bố trí vốn hỗ trợ thực hiện từ
nguồn dự phòng ngân sách trung ương là 24 tỷ đồng. Đề nghị Huyện bố trí vốn
đối ứng để thực hiện, trường hợp khó khăn về vốn, UBND huyện Châu Thành
có văn bản kiến nghị gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh.
2.2. Hỗ trợ thêm cho Huyện đầu tư đối với dự án Đường vành đai đô thị
phía nam (đoạn kết nối từ khu dân cư Cái Tàu Hạ - An Nhơn đến khu quy hoạch
Trung tâm hành chính Huyện): Dự án này UBND tỉnh đã hỗ trợ vốn phát triển
đô thị là 100 tỷ đồng (Theo Công văn số 192/UBND-ĐTXD ngày 07/6/2021 của
UBND tỉnh), đề nghị UBND huyện Châu Thành bố trí vốn đối ứng, rà soát quy
mô đầu tư phù hợp với nguồn lực.
2.3. Về việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của một số đơn vị do chậm
thực hiện dự án: Giao UBND huyện Châu Thành rà soát cụ thể tình hình thực
hiện từng dự án trên địa bàn, củng cố cơ sở pháp lý, phối hợp với Sở Kế hoạch
và Đầu tư để giải quyết vướng mắc và xử lý theo thẩm quyền.
2.4. Hỗ trợ huyện Châu Thành hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng tiêu chí
huyện nông thôn mới: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với UBND
huyện Châu Thành để rà soát các hồ sơ, thủ tục, có phương án hỗ trợ huyện
6

Châu Thành giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền. Trường hợp có khó
khăn vượt thẩm quyền, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
2.5. Quan tâm xây dựng hạ tầng nông nghiệp vùng trồng khoai lang xã
Hòa Tân, huyện Châu Thành: dự án do Ban QLDA ĐTXD công trình Nông
nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và đang triển khai thực hiện (UBND tỉnh đã
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tại Quyết định số 262/QĐ-UBNDHC ngày 22/3/2022).
2.6. Về việc sớm ban hành, hướng dẫn thực hiện bộ thủ tục hành chính
đối về môi trường theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020: Giao Văn phòng
UBND tỉnh rà soát nội dung trình của Sở Tài nguyên và Môi trường để sớm
trình UBND tỉnh xem xét.
2.7. Về việc sớm có chủ trương đối với đất bãi bồi, đất ven sông, rạch:
yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Châu Thành thực hiện theo
ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 146/TB-VPUBND ngày
15/4/2022 về tình hình quản lý, sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh.
2.8. Về việc sớm có chủ trương giải quyết vướng mắc về giá thu tiền sử
dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng tái định cư hoặc mua thêm
nền để thực hiện các thủ tục giao đất nền nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất theo quy định: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài
chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh.
2.9. Về việc bổ sung quy hoạch vùng nuôi cá lồng bè ven sông Tiền nhằm
hạn chế lấn luồng giao thông đường thủy vì khu vực này bồi lắng rất nhanh:
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tham mưu UBND tỉnh về việc rà soát,
điều chỉnh, bổ sung kế hoạch quản lý vùng nuôi cá tra thương phẩm và vùng
nuôi cá lồng bè. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Châu Thành quản lý chặt chẽ
tình hình nuôi cá lồng bè không đúng quy hoạch tại địa phương, kiên quyết xử
lý việc lấn chiếm luồng đường thủy và các mỏ khoáng sản (nếu có) trên địa bàn.
2.10. Về việc sớm có chủ trương, hướng dẫn thủ tục cho thuê mặt nước
nuôi trồng thủy sản để địa phương triển khai thực hiện: Giao Sở Tài nguyên và
Môi trường hướng dẫn UBND huyện Châu Thành thực hiện theo quy định.
2.11. Kiến nghị UBND tỉnh sớm quy hoạch chung, để vận chuyển rác thải
sinh hoạt của huyện Châu Thành về bãi rác tập trung và tiến hành đống cửa,
khắc phục, cải thiện và trả lại hiện trạng môi trường khu xử lý rác thải Phú Hựu:
đề nghị UBND huyện Châu Thành phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường
thực hiện theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 04/08/2021 của UBND Tỉnh
về việc Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trường
hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, UBND huyện Châu Thành đề
xuất cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND tỉnh.
2.12. Hỗ trợ Huyện liên kết doanh nghiệp thu mua lúa cho nông dân theo
giá thỏa thuận và thu mua tại ruộng vì người dân không có phương tiện chuyển
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đến công ty, doanh nghiệp với số lượng lớn: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở
Công Thương tích cực hỗ trợ huyện Châu Thành tháo gỡ các khó khăn.
2.13. Đề nghị xem xét sớm hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch năm 2021
còn thiếu: UBND tỉnh đang chỉ đạo các ngành rà soát và sẽ sớm có giải pháp xử
lý vướng mắc cho các huyện, thành phố về nội dung trên.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đến các đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị nêu trong Thông báo này;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Huyện ủy Châu Thành;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT+NC/ĐTXD.nhthu.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Lam Minh Nhật
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