
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN KON RẪY Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-UBND Kon Rẫy, ngày        tháng        năm   

THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2022  

Sáng ngày 28/4/2021, tại trụ sở HĐND&UBND huyện Kon Rẫy đã tổ 

chức phiên họp trực tuyến thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ 

tháng 5/2022. Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND 
huyện. Dự họp gồm có: Các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Lãnh đạo các 

Phòng, ban, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn.  

Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện thông qua chương trình 

buổi làm việc; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thông qua báo cáo chỉ đạo, 
điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương 

hướng, nhiệm vụ tháng 5/2022; ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, 
đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

Về cơ bản cuộc họp thống nhất với các nội dung trình tại phiên họp. 
Trong tháng 4 năm 2022, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành 
và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được ổn định và đạt được nhiều 

kết quả: Các đơn vị, địa phương đã hoàn thành tốt bước chuẩn bị cho công tác 
trồng rừng, cây ăn quả, mắc ca; công tác triển khai thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia NTM năm 2022 được quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo đúng 
theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; công tác phòng chống dịch bệnh, chăm 

sóc sức khoẻ Nhân dân được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, tồn tại: Tình 
trạng vi phạm Luật giao thông đường bộ, tai nạn giao thông; vi phạm hành lang 

an toàn đường bộ vẫn còn xảy ra… 

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế 

nêu trên, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp 
tục thực hiện tốt một số nội dung sau: 

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở và việc chấp hành 
giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, quản lý cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động.  

2. Tập trung chỉ đạo hướng dẫn Nhân dân thu hoạch cây trồng vụ Đông 
Xuân và sản xuất vụ Mùa năm 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thực 

hiện các chỉ tiêu trồng rừng, cây ăn quả, cây mắc ca; các diện tích ứng dụng 
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công nghệ cao; tập trung ưu tiên các nguồn lực để hỗ trợ trồng cây ăn quả nhằm 
đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh trên 

cây trồng và vật nuôi. 

3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra; rà soát các 

cầu treo dân sinh, có giải pháp cảnh báo đến người dân biết để chủ động phòng 
tránh; triển khai các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh trên người trong 

mùa mưa, lũ. Tổ chức tổng kết Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 
2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

4. Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ngành, cấp trên về công 
tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin cho trẻ em. Nâng 

cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; chủ động theo 
dõi, phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan các dịch bệnh ở người.  

5. Tăng cường công tác quản lý BVR, quản lý khoáng sản trên địa bàn; rà 
soát, kiểm tra phương án xử lý khoáng sản của UBND các xã, thị trấn. 

6. Kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi đảm bảo chi tiết kiệm, hiệu quả theo 
đúng dự toán được duyệt, kiên quyết xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân 

chi không đúng định mức, vượt kế hoạch giao. 

7. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông 
thôn mới; xã nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu; thôn nông 

thôn mới kiểu mẫu; thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số làm điểm xây 
dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã năm 2022. 

8. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, thanh toán khối lượng hoàn 
thành để thu hồi tạm ứng vốn, đồng thời tiến hành lập thủ tục quyết toán các dự 

án công trình hoàn thành theo đúng quy định. 

9. Thực hiện tốt Kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn nắm bắt tình 

hình an ninh tôn giáo - dân tộc, an ninh nông thôn; tăng cường công tác quản lý 
cư trú và tiến hành tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn huyện. 

10. Thực hiện nghiêm túc các thủ tục về đất đai, môi trường đối với các 

công trình xây dựng cơ bản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung 
này trước khi khởi công xây dựng các công trình. 

11. Các đồng chí Ủy viên UBND huyện thường xuyên xuống địa bàn 

được phân công để hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ địa phương trong quá trình 
phát triển KT-XH tại địa phương. 

12. Chuẩn bị các nội dung làm việc với các đơn vị, địa phương về tình 
hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội các tháng đầu năm năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến cuối năm 2022. 

13. Tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai công tác hè 2022.  

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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1.1 Tiếp tục hướng dẫn Nhân dân sản xuất vụ mùa 2022; tăng cường 
phòng trừ hiệu quả các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đảm bảo thực 

hiện tốt các giải pháp khi có diễn biến thất thường về thời tiết xảy ra (công tác 
phòng, chống lũ bão; hạn hán...)  

1.2 Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giống cây trồng, vật nuôi, 

đồng thời tăng cường xử lý việc mua bán, trao đổi các loại giống cây trồng, vật 
nuôi không đảm bảo chất lượng và nguồn gốc. 

1.3 Tăng cường phối hợp, hướng dẫn các địa phương trong triển khai thực 
hiện các chỉ tiêu về trồng rừng, cây ăn quả, cây Mắc Ca nhằm đảm bảo đạt và 

vượt kế hoạch đề ra. 

1.4 Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới; xã nông thôn mới nâng cao; xã nông 
thôn mới kiểu mẫu; thôn nông thôn mới kiểu mẫu; thôn (làng) vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số làm điểm xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã năm 2022 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

2.1 Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý 
thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; rà soát các khoản chi thường xuyên, chú 

ý các khoản chi tương ứng khả năng thu ngân sách. 

2.2 Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện vốn tạm ứng, thu 
hồi tạm ứng, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.  

2.3 Kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ chi của các đơn vị, địa phương, hồ 
sơ quyết toán các dự án, tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định đối với 

các đơn vị, địa phương vi phạm. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

3.1 Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa 
phương: Tiến hành rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để 

có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời đảm bảo an toàn cho trẻ em trong 
dịp hè, mùa mưa bão (làm rào chắn, biển cảnh báo tại các hố nước sâu, ao hồ, 

sông suối, các khu vực nước sâu nguy hiểm). 

3.2 Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo chất lượng thi công xây dựng 

công trình giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, có biện pháp 
sửa chữa kịp thời các vị trí hư hỏng, có biển cảnh báo các vị trí tiềm ẩn mất an 
toàn giao thông, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt trong mùa 

mưa, bão. 

3.3 Phối hợp Hạt quản lý đường bộ tỉnh, UBND các xã, thị trấn: Kiên 

quyết xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ 24 và 
Tỉnh lộ 677, không để phát sinh thêm các trường hợp vi phạm. 

3.4. Tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch về đất phục vụ các công 
trình công cộng (như đất công viên, cây xanh...) tại trung tâm thị trấn mới để tạo 

cảnh quan, không để các trường hợp xây dựng tự phát, không có trong quy 
hoạch, nhất là dọc các tuyến giao thông chính (như: đường vào thôn 10, Đăk 

Ruồng....). 
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4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

4.1 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động khai 

thác khoáng sản, bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động tham mưu UBND 
huyện xử lý theo đúng quy định của pháp luật về các hành vi vi phạm. 

4.2 Hướng dẫn các chủ đầu tư, các địa phương thực hiện các thủ tục liên 

quan đến đất đai, môi trường trước khi khởi công xây dựng các dự án. 

4.3 Tham mưu UBND huyện thành lập Tổ công tác để tổ chức kiểm tra 

đối với các hộ thuê đất trên địa bàn huyện (kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài 
chính, sử dụng đất…). Hoàn thành gửi về UBND huyện trước ngày 15/5/2022.  

5. Phòng Dân tộc huyện:  

5.1 Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các chương trình, chính sách 

dân tộc năm 2022 trên địa bàn theo quy định. 

5.2 Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về Cuộc vận 

động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát 
nghèo bền vững. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Chu Văn An, Trường PTDT 
Nội trú huyện:  

6.1 Chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp phụ huynh học sinh tăng 
cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh về phòng, chống 
tai nạn, thương tích; trong đó chú trọng đến phòng, chống tai nạn đuối nước ở 

trẻ em. 

6.2 Tiếp tục giảng dạy chương trình học kỳ II; tổ chức kiểm tra, đánh giá 

chất lượng học kỳ II; xét, thi tốt nghiệp các cấp; tổng kết năm học 2021-2022 và 
triển khai công tác hè. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hè cho giáo viên, học sinh. 

6.3. Quản lý và đảm bảo tốt cơ sở vật chất, tổ chức bàn giao học sinh về 
địa phương quản lý.  

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

7.1 Tham mưu tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022. 

7.2 Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện khẩn trương triển khai công 

tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 đảm bảo kế hoạch đề ra. 

7.3 Tham mưu UBND huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính 
sách về người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; 

phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, đánh giá lại chính xác các hộ đói giáp 
hạt trên địa bàn. 

8. Phòng Tư pháp huyện: Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng và kiểm tra các văn bản quy phạm pháp 

luật. 

9. Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện:  

Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ngành, cấp trên về công tác 
phòng chống dịch COVID-19; đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin, nhất là cho trẻ em từ 

6 đến dưới 12 tuổi. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho 
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Nhân dân. Chủ động theo dõi, phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan các dịch bệnh ở 
người.  

10. Phòng Nội vụ:  

10.1 Theo dõi tình hình trong dịp lễ Phật đản và An cư kiết hạ năm 2022 
trên địa bàn huyện; kịp thời báo cáo UBND huyện khi có những tình huống 

phức tạp xảy ra (nếu có). 

10.2 Tiếp tục tăng cường kiểm tra công vụ, quy chế văn hóa công sở và 

việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  

10.3 Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch luân chuyển, tuyển 

dụng công chức cấp xã, cấp huyện năm 2022; Hoàn thành gửi về UBND huyện 
trước ngày 15/5/2022. 

11. Công an huyện:  

11.1 Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của tỉnh, huyện 

về công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt trong tuần lễ Phật đản và An cư 
kiết hạ; phối hợp đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý 

các trường hợp vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. 

11.2 Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các 
trường hợp vi phạm về Luật giao thông đường bộ, nhất là địa bàn xã Đăk Tơ Re, 

Đăk Ruồng, Tân Lập, thị trấn Đăk Rve. 

12. Hạt Kiểm lâm huyện, các đơn vị chủ rừng:  

12.1 Phối hợp Công an huyện, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần 
tra, kiểm tra, truy quét, nâng cao hiệu quả trong việc đấu tranh và ngăn chặn kịp 

thời các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện nhất 
là các khu vực giáp ranh.  

12.2 Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên lâm phần được giao 
quản lý; ngăn chặn kịp thời các tình trạng phá rừng làm nương rẫy trái phép. Triển 

khai các Kế hoạch trồng và chăm sóc rừng trên lâm phần được giao quản lý. 

13. Thanh tra huyện: Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch 

thanh tra năm 2022; xem xét, đề xuất mở rộng phạm vi thanh tra về đất đai trên 
địa bàn, nhất là xã Đăk Ruồng ; kịp thời chuyển cơ quan điều tra các trường hợp 
có dấu hiệu vi phạm, cố ý làm trái quy định của pháp luật về đất đai (nếu có). 

Tập trung tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; duy trì 
công tác tiếp công dân tại trụ sở. 

14. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện: chủ trì, phối hợp phòng TN-MT, 
UBND xã Tân Lập và các ngành liên quan khảo sát, xây dựng Kế hoạch, 

phương án khai thác quỹ đất khu vực chợ Tân Lập; hoàn thành trước 20/5/2022. 

Giao UBND xã Tân Lập thu hồi đất người dân đang mượn, thuê ... tại khu 

vực chợ Tân Lập; hoàn thành trước 30/5/2022. 

15. UBND các xã, thị trấn  
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15.1 Tập trung chỉ đạo hướng dẫn Nhân dân thu hoạch cây trồng vụ Đông 
Xuân và sản xuất vụ Mùa năm 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thực 

hiện các chỉ tiêu trồng rừng, cây ăn quả; các diện tích ứng dụng công nghệ cao  
Tập trung ưu tiên các nguồn lực để hỗ trợ trồng cây ăn quả nhằm đảm bảo chỉ 
tiêu, kế hoạch đề ra. Tổ chức tổng kết Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

15.2 Phối hợp với Công an huyện tiếp tục triển khai giải quyết thủ tục cấp 

thẻ căn cước cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn hiện đang sinh 
sống, học tập, làm việc, thăm thân...từ các địa phương khác trở về trong dịp nghỉ 

lễ 30/4, 01/5/2022. 

15.3 Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các loại giống 
có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. 

15.4 Phối hợp các ban, ngành đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền người dân 
ăn sạch, ở sạch, uống sạch và hạn chế trong việc uống rượu để nâng cao sức 

khỏe của bản thân. 

15.5 Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về Cuộc vận động thay 

đổi nếp nghĩ, cách làm, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền 
vững. 

15.6 Nắm chắc địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác lâm 

sản, phát rẫy, khoáng sản trái phép, xây dựng trái phép; không để phát sinh thêm 
vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. 

15.7 Nghiêm túc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết 
các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; duy trì công tác tiếp công dân tại trụ sở. 

15.8 Khẩn trương tổ chức tổng kết công tác PCTT, TKCN và phòng thủ 
dân sự năm 2021; xây dựng phương án năm 2022. Nội dung này hoàn thành 

trước ngày 20/5/2022. 

15.9 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội các tháng đầu 

năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 để phục vụ buổi làm 
việc với Lãnh đạo UBND huyện. 

15.10 Tổng hợp trên địa bàn mình quản lý các trường hợp xây dựng nhà, 
công trình trên đất nông nghiệp hoặc không hợp với quy hoạch về Phòng KT-
HT huyện trước ngày 15/5/2022 để biết, chỉ đạo. 

15.11 Phối hợp các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch quản lý học sinh 
trong dịp nghỉ hè; tổ chức các hoạt động hè cho các em. 

15.12 Hoàn thiện và gửi hồ sơ Phương án trồng rừng sản xuất năm 2022 
về UBND huyện (qua Hạt Kiểm lâm) trước ngày 10/5/2022; quá thời hạn trên, 

Chủ tịch UBND xã, thị trấn tự chịu trách nhiệm. 

15.13 UBND xã Đăk Ruồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan nghiên cứu 

phương án, hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định để bố trí vị trí của chợ tạm 
Đăk Ruồng để không ảnh hưởng giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn đường 

bộ và gây tiềm ẩn tai nạn giao thông; hoàn thành và báo cáo UBND huyện trước 
ngày 10/5/2022. 
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15.13 UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh VP Đăng ký đất đai rà soát, báo 
cáo tình hình chuyển nhượng đất ở, đất sản xuất của các hộ đồng bào DTTS trên 

địa bàn (số liệu từ 01/01/2021-30/4/2022). Hoàn thành gửi về UBND huyện 
(qua Phòng TN&MT huyện) trước ngày 15/5/2022 để biết, chỉ đạo.  

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm nếu để tình trạng người 

dân thiếu đất ở, đất sản xuất và là tiêu chí để nhận xét, đánh giá cán bộ cuối 
năm. 

16. UBND xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thụ hưởng trực tiếp (như: 
Phòng GĐ-ĐT, ...): Rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các dự án mà tổ 

chức phi chính phủ (Plan) tài trợ cho địa phương từ giai đoạn 2017-2021; định 
hướng hỗ trợ giai đoạn 2022-2026 về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trước 

10/5/2022 để tổng hợp báo cáo UBND huyện biết, chỉ đạo.   

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tiếp nhận các dự án mà tổ 

chức phi chính phủ (Plan) tiếp tục tài trợ giai đoạn mới khi chưa có ý kiến của 
cấp có thẩm quyền. 

17. Trung tâm MT DV ĐT huyện: Hoàn thiện các hồ sơ, chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết khác liên quan để tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt từ 

01/5/2022. 

18. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Tham mưu chuẩn bị các nội dung 
làm việc với các đơn vị, địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội các tháng đầu năm năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội đến cuối năm 2022. 

19. Các đơn vị được giao nêu trên: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được 
giao báo cáo kết quả triển khai thực hiện bằng văn bản gửi về UBND huyện 

(qua Văn phòng HĐND&UBND huyện), đồng thời qua địa chỉ mail: 
vphdndubnd.kry@kontum.gov.vn trước ngày 20/5/2022. Giao Văn phòng 

HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện.  

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 Nơi nhận:                 
- TT Huyện ủy;                                                    
- TT HĐND huyện;                
- CT, 02 PCT UBND huyện;  
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị (t/h); 
- UBND các xã, thị trấn (t/h);  
- Lãnh đạo VP, các CV;  
- Lưu VT, TH.                      

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

 
 

 
Trần Khắc Hà 
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