
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 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại buổi họp giao ban tuần ngày 06/6/2022 

 

Sáng ngày 06/6/2022, tại trụ sở HĐND&UBND huyện (tầng 3) đã tiến hành 

buổi họp giao tuần giữa UBND huyện với Lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn 

thuộc huyện, Hạt Kiểm lâm, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. Đồng 

chí Đinh Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; sau khi 

nghe Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện thông qua nội dung, chương 

trình làm việc, ý kiến tham gia các đồng chí dự họp; Lãnh đạo UBND huyện kết 

luận: 

1. Thủ trưởng các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn: 

- Chấp hành nghiêm quy chế hội họp và cử Lãnh đạo tham gia đầy đủ các nội 

dung làm việc của UBND huyện. Tiếp tục tăng cường và thực hiện nghiêm, kịp 

thời các chỉ đạo của UBND huyện (qua các văn bản và truyền đạt trên hệ thống 

quản lý điều hành vnptioffice), các nội dung chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, 

HĐND huyện. Trong đó, các nội dung tham mưu phải đảm bảo kịp thời, đúng 

nội dung, đúng quy trình, quy chế(1). Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, 

khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND huyện trình tại Hội nghị Ban 

Thường vụ Huyện ủy định kỳ tháng 6/2022 đảm bảo nội dung và thời gian theo 

quy định tại Chương trình số 49-CTr/HU ngày 23/5/2022 (kết quả hoàn thành 

trước ngày 10/6/2022). Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc, tham mưu UBND huyện nhắc nhở, xử lý các cơ quan, đơn vị 

thực hiện không đảm bảo.  

- 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...).  

- 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. 

- 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. 

- 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 

                                           
(1) Các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Quy chế làm việc của Huyện ủy, của UBND huyện. 
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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 Nông nghiệp&PTNT huyện:  

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; UBND các 

xã, thị trấn, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát đối với các diện tích trồng sắn bị thối, 

nhũng để tìm rõ nguyên nhân, cách phòng trị; đồng thời khuyến cáo người dân áp 

dụng tốt các hướng dẫn, kỹ thuật trồng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.  

- Rà soát tất cả các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn để tham mưu UBND 

huyện kế hoạch khắc phục, sửa chữa hoặc đề xuất thanh lý theo thẩm quyền đối với 

các công trình xuống cấp, hiệu quả sử dụng thấp như kiến nghị của Đoàn giám sát Ban 

Kinh tế Ngân sách tỉnh đã chỉ ra tại đợt giám sát. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:  

- Chủ động tham mưu UBND huyện kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo 

viên các cấp học đảm bảo phù hợp theo quy định; dự trù phát triển nguồn lực giáo 

viên (giáo viên tiếng anh, tin học) để đáp ứng chương trình giảng dạy trong thời 

gian tới.  

- Triển khai thực hiện đầy đủ kế hoạch hè cho học sinh; kiểm tra, theo dõi 

tình hình trực và bảo quản cơ sở vật chất trong dịp hè; chỉ đạo và triển khai công 

tác tuyển sinh năm học 2022-2023; chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phối hợp 

các đơn vị liên quan đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2022.  

- Rà soát, cung cấp hồ sơ viên chức thuộc ngành giáo dục quản lý để phục 

vụ Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh lên kiểm tra và làm việc tại huyện. 

4. Phòng Nội vụ huyện: Khẩn trương tham mưu luân chuyển, điều động cán 

bộ công chức trên địa bàn huyện nhằm đảo bảo chỉ tiêu biên chế cấp huyện và 

xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 

5. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện: Phối hợp với các đơn vị liên quan, rà 

soát, cân đối nguồn ngân sách, kịp thời tham mưu UBND huyện xem xét bổ sung 

kinh phí tham dự Đại hội TDTT tỉnh đảm bảo theo quy định. 

UBND huyện báo để đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
Nơi nhận:                  
- Đ/c CT, các 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, CV(TH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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