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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp  

thường kỳ tháng 6 năm 2022  

Chiều ngày 29/6/2022, tại trụ sở HĐND&UBND huyện Kon Rẫy đã tổ 

chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND 

huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Võ Văn 

Lương - Chủ tịch UBND huyện. Dự họp còn có các đồng chí Ủy viên UBND 

huyện, Lãnh đạo các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện và 

lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.  

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thông qua báo 

cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; ý kiến tham gia của các thành phần dự 

họp, Đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, 

phát triển và đạt được nhiều kết quả: Nhân dân tích cực sản xuất vụ Đông Xuân 

2021-2022. Tổ chức tốt công tác thăm và tặng quà các đối tượng gia đình chính 

sách, lão thành cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết. Thực hiện tốt 

công tác quản lý giá cả, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa và sốt giá 

trước, trong và sau Tết. Việc vui xuân, đón Tết của Nhân dân trên địa bàn huyện 

diễn ra đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không có trường hợp 

nào đói và không có Tết. Các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm 

nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; tình hình dịch bệnh 

tương đối ổn định, kiểm soát tốt; chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện; cải 

cách thủ tục hành chính được chỉ đạo triển khai; công tác quản lý nhà nước về 

lâm nghiệp được triển khai quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú 

trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, tồn tại: Tình trạng 

vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, Luật giao thông đường 

bộ vẫn còn xảy ra; học sinh bỏ học còn cao. 

Nguyên nhân của những hạn chế: Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao 

thông, trật tự xã hội của một bộ phận người dân chưa cao. Công tác chỉ đạo điều 

hành của các cơ quan, đơn vị ở một số thời điểm chưa quyết liệt, chưa kết hợp 

tốt giữa công tác giao việc với kiểm tra đôn đốc và xử lý trách nhiệm. Vai trò 

tham mưu, đề xuất của người đứng đầu và cán bộ, công chức ở một số đơn vị chưa 

cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc 

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

trên, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn ngoài những nội dung được chỉ đạo định kỳ và thường 

xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Đảm bảo xuống giống vụ mùa năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch 

đề ra đối với diện tích trồng cây ăn quả, cây mắc ca, dược liệu. Đồng thời, thực 

hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy 

sản. Thực hiện nghiêm túc và quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng 

cháy chữa cháy rừng gắn với triển khai hiệu quả kế hoạch trồng rừng, trồng cây 

phân tán năm 2022; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét đột xuất để 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp theo quy định. 

2. 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. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn, phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm 03 

sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm của tỉnh. 

3. Chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó 

chú trọng nâng cao chất lượng công tác cảnh báo, dự báo thiên tai, đẩy mạnh 

công tác truyền thông để phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai đến cộng 

đồng phù hợp với từng vùng, từng đối tượng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời rà soát, củng cố các lực lượng, phương tiện, 

vật tư, hậu cần để tổ chức tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 

"04 tại chỗ". 

4. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch để nâng cao hiệu 

quả thu hút đầu tư theo đúng chủ trương, định hướng của huyện. Chủ động kêu 

gọi, theo dõi, làm việc với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong thu hút đầu tư; trong đó, quán triệt các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh thủ tục 

hành chính theo quy định đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư để nhà đầu 

tư sớm triển khai dự án kịp thời, hiệu quả; tích cực tạo điều kiện thuận lợi và thu 

hút các nhà đầu tư lớn có năng lực và tâm huyết khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư 

trên địa bàn huyện. 

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công; thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các đơn vị, địa 

phương và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các đơn vị, địa phương và các 

dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, phấn đấu đến hết Quý III giải ngân đạt 75% 

kế hoạch vốn được giao và đến hết niên độ năm 2022 giải ngân đạt 100% kế 

hoạch.  

6. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ 
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nguồn thu, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn 

thành dự toán thu ngân sách năm 2022 được HĐND huyện giao ở mức cao nhất. 

Đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Phối hợp bán đấu giá các 

trụ sở cũ tại thị trấn Đăk Rve.  

7. Triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc 

gia và chủ trương, mục tiêu của tỉnh về xây dựng xã, thôn nông thôn mới; giảm 

nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đảm bảo 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số có đất ở, đất sản xuất. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối 

với người có công; bảo trợ xã hội; giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội, 

BHYT, BHXH. Triển khai quyết liệt các giải pháp để giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện. 

8. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện năm 2022 theo đúng tiến độ, chỉ 

tiêu, hướng dẫn của Bộ Y tế và đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Nâng cao 

chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt là các đối tượng chính sách; khai thác và 

sử dụng có hiệu quả thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh. Triển khai 

quyết liệt các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn. Tăng cường 

giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và thực hiện nghiêm các 

quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

9. Chủ động các điều kiện, giải pháp thích hợp để chuẩn bị cho học sinh lớp 12 

tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt kết quả cao; tổ chức cho học sinh, 

sinh viên các hoạt động hè bổ ích, thiết thực; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho 

năm học mới 2022-2023. 

10. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông; kiên 

quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm nhằm phấn đấu kềm chế, giảm thiểu tai 

nạn giao thông. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện:  

1.1 Hướng dẫn người dân triển khai vụ mùa đảm bảo thời vụ đối với diện 

tích cây ăn quả, mắc ca, dược liệu. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn có kế 

hoạch phòng chống, khoanh vùng không để lay lan ra diện rộng đối với bệnh 

khảm lá trên cây sắn. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương bảo quản giống và thực 

hiện việc xuống giống đối với diện tích trồng rừng năm 2022 khi thời tiết thuận 

lợi. 

1.2 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. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng sản phẩm 
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OCOP đạt chuẩn, phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm 03 sản phẩm tham gia 

vào chuỗi giá trị các sản phẩm của tỉnh. Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội 

nghị chuyên đề về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022, dự 

kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2022. 

1.3 Chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó 

chú trọng nâng cao chất lượng công tác cảnh báo, dự báo thiên tai, đẩy mạnh 

công tác truyền thông để phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai đến cộng 

đồng phù hợp với từng vùng, từng đối tượng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời rà soát, củng cố các lực lượng, phương tiện, 

vật tư, hậu cần để tổ chức tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 

"04 tại chỗ".  

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

2.1 Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư phát triển gắn với kiểm 

soát chặt chẽ chất lượng công trình; điều chuyển, rút vốn công trình chậm tiến độ, 

không sử dụng hết vốn để bố trí cho công trình cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 

trong năm. 

2.2 Tổ chức thực hiện tốt thu-chi ngân sách nhà nước, tập trung mọi biện 

pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 ở mức cao nhất. Theo dõi 

đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành và quyết toán ngân sách năm 2021 

của các địa phương, đơn vị.  

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

3.1 Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương kiên quyết ngăn chặn các 

hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; kiểm tra, cảnh báo các vùng có khả 

năng xảy ra trượt lở đất trong mùa mưa lũ do khai thác khoáng sản; thường 

xuyên hướng dẫn và tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường ở các xã, 

thị trấn. 

3.2 Phối hợp UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện cập nhật, điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn nhằm 

tạo điều kiện cho người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. 

3.3 Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về môi 

trường trên địa bàn. Tham mưu UBND huyện kiên quyết xử lý hoặc hướng dẫn 

các địa phương xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

3.4 Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo các Sở ngành liên quan của 

tỉnh kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong 

lĩnh vực khai thác khoáng sản đã chỉ ra sau đợt kiểm tra. 

3.5. Hoàn thiện hồ sơ, kết quả kiểm tra các điểm khai thác khoáng sản, 

tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định; hoàn thành trước 10/7/2022. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

4.1 Tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá thị trường, giá 

cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 



 

 

 

5 

4.2 Đẩy manh tiến độ triển khai thực hiện việc duy tu, bão dưỡng, sửa chữa các 

cầu treo dân sinh trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa, bão. 

4.3 Tiếp tục phối hợp đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn trong quản lý 

trật tự xây dựng và hành lang an toàn đường bộ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm 

trong công tác thẩm định, tham mưu UBND huyện cấp phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ trên địa bàn.  

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường phổ thông DTNT huyện, Trường 

THPT Chu Văn An, Trung tâm GDNN-GDTX huyện:  

5.1 Chủ động các điều kiện, giải pháp thích hợp để chuẩn bị cho học sinh lớp 

12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt kết quả cao; tổ chức cho học sinh, 

sinh viên các hoạt động hè bổ ích, thiết thực; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho 

năm học mới 2022-2023. 

5.2 Báo cáo giải trình làm rõ về tình trạng học sinh bỏ học năm học 2021-2022 

tại các cấp học (các đơn vị báo cáo về Phòng GD-ĐT tổng hợp chung), hoàn thành 

trước ngày 05/7/2022; đồng thời tăng cường các giải pháp nhằm giảm thiểu tình 

trang học sinh bỏ học trong thời gian tới  

5.3 Phòng GD&ĐT huyện: Xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động viên 

chức lãnh đạo ngành giáo dục đảm bảo theo quy định; hoàn thành báo cáo về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước 15/7/2022.  

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

6.1 Chuẩn bị chu đáo các nội dung hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày 

Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). 

6.2 Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có 

công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, giảm nghèo bền 

vững và các chính sách an sinh xã hội. Triển khai công tác đào tạo nghề theo kế 

hoạch đề ra. 

7. Trung tâm Y tế, Phòng Y tế:  

7.1 Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa 

bàn huyện năm 2022 theo đúng tiến độ, chỉ tiêu, hướng dẫn của Bộ Y tế và đảm 

bảo an toàn trong tiêm chủng; tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue và bạch hầu; giám sát chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh trên địa bàn.  

7.2 Chủ động rà soát, có giải pháp thực hiện đạt và vượt đối với các chỉ tiêu 

về y tế. 

8. Thanh tra huyện: Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở không để phát sinh, kéo dài; tiếp tục thanh 

tra theo kế hoạch năm 2022. 

9. Hạt Kiểm lâm:  

9.1 Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; ngăn chặn và xử lý kịp thời 

đối với các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến, tiêu thụ 
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lâm sản trái phép. Tổ chức tuần tra, truy quét nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn 

tình trạng khai thác rừng trái phép tại các khu vực giáp ranh. Phấn đấu giảm 

thiếu tối đa việc phát sinh trường hợp vi phạm. 

9.2 Phối hợp đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị, địa phương khẩn 

trương triển khai công tác trồng rừng khi thời tiết thuận lợi và hoàn tất các thủ 

tục liên quan đến hồ sơ trồng rừng đối với các diện tích được hỗ trợ kinh phí 

theo quy định. 

9.3 Phối hợp Phòng NN&PTNT, UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp 

đối với các diện tích trồng và khoanh vùng bảo tồn dược liệu trên địa bàn nhằm 

đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao. 

10. Văn phòng HĐND&UBND huyện:  

10.1 Phối hợp đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.  

10.2 Tham mưu UBND huyện trưng dụng Tổ giúp việc rà soát, thống kê tiến 

độ, kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND huyện, Lãnh dạo UBND 

huyện  từ đầu năm 2022 đến nay; Kịp thời tham mưu xử lý đối với các đơn vị chưa 

triển khai thực hiện hoặc chậm triển khai thực hiện. 

11. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện: Thường xuyên dọn dẹp 

vệ sinh, thu góp rác thải sinh hoạt, phát quang bụi rậm và cắt tỉa cây xanh nhằm 

đảm bảo an toàn cho phương tiện và người dân tham gia giao thông trên địa bàn 

trong mùa mưa, bão. Tăng cường kiểm tra, xử lý nguồn nước sinh hoạt trên địa 

bàn đảm bảo phục vụ và cung ứng nước hợp vệ sinh cho người dân trên địa bàn; 

đặc biệt trong mùa mưa, bão. Xây dựng Kế hoạch nạo vét mương thoát nước 

dọc tại thị trấn Đăk Rve và khu trung tâm chính trị-hành chính huyện theo địa 

bàn, lĩnh vực được phụ trách.   

12. Phòng VH-TT huyện, Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện: Tiếp tục triển 

khai các hoạt động tuyên truyền các ngày Lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tăng 

cường các hoạt động văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên 

mục đảm bảo phục vụ phát sóng trên các kênh. 

13. Công an huyện: Thường xuyên truy quét, trấn áp, xử lý các loại tội 

phạm và vi phạm pháp luật. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm 

thiểu tai nạn giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. 

14. Phòng Dân tộc huyện:  

14.1 Triển khai tốt các chính sách dân tộc và tăng cường tuyên truyền nhằm 

giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. 

14.2 Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức 

Hội nghị để hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia (dự kiến trước ngày 07/7/2022). 

15. Phòng Nội vụ huyện 
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15.1 Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thực thi công vụ đối với các 

phòng, ban, địa phương trên địa bàn. 

15.2 Rà soát, tổng hợp, đánh giá lại các chỉ số về cải cách hành chính trên 

địa bàn gửi về Phòng TC-KH huyện tổng hợp trong đợt giao ban thường kỳ 

tháng tới để biết, chỉ đạo xử lý. 

15.3 Phối hợp Phòng GD&ĐT huyện tham mưu UBND huyện kế hoạch 

luân chuyển, điều động viên chức lãnh đạo ngành giáo dục đảm bảo theo quy 

định, quy chế. 

15.4 Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn 

huyện; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện văn hóa công sở, đạo đức 

công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

16. Chi nhánh điện lực Kon Rẫy: Phối hợp, hướng dẫn các địa phương rà 

soát, khắc phục toàn bộ hệ thống điện theo quy chuẩn của ngành điện đối với tất 

cả hệ thống điện các Nhà rông trên địa bàn. 

17.  UBND các xã, thị trấn 

17.1 Triển khai phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 

2022 và thực hiện nghiêm túc chế độ trực mưa, lũ 24/24h; kịp thời báo cáo tình 

hình thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

17.2 Nắm chắc địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng trái 

phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vi phạm trong công tác 

bảo vệ môi trường, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép; tập trung xử lý dứt 

điểm tình trang gây ô nhiễm môi trường của khu vực chăn nuôi gia súc tại khu 

trung tâm, khu hành chính, khu đông dân cư. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra 

các tình trạng trên thì Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đó chịu trách nhiệm trước 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

17.3 Tăng cường chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh, môi trường tại dọc các tuyến 

giao thông, nhất là khu vực dọc QL24, TL677.  

17.4 Rà soát, khắc phục toàn bộ hệ thống điện theo quy chuẩn của ngành 

điện đối với tất cả hệ thống điện các Nhà rông trên địa bàn mình quản lý; Hoàn 

thành, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15/7/2022.  

17.5 UBND xã Tân Lập:  

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND huyện về triển khai thu hồi đất 

để triển khai đấu giá tại khu vực chợ Tân Lập. Xử lý triệt để về môi trường đối 

với hộ chăn nuôi trong khu dân cư. 

- Chủ động đối thoại, giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của người dân liên 

quan đến đất đai. 

17.6 UBND thị trấn Đăk Rve: Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan chủ động 

xuống giống bạch đàn cừ vỹ trên đèo Măng đen khi thời tiết thuận lợi.  

18. 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 
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(qua Văn phòng HĐND&UBND huyện), đồng thời qua địa chỉ mail: 

vphdndubnd.kry@kontum.gov.vn trước ngày 20/7/2022.  

19. Ngoài các nội dung chỉ đạo theo Thông báo. Thủ trưởng các Phòng, ban 

chuyên môn thuộc huyện triển khai thực hiện các nội dung được UBND huyện 

giao tại Chương trình trọng tâm tháng 7 của UBND huyện (có phụ lục Chương 

trình gửi kèm). 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.                      
 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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