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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

                             

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại buổi làm việc với các ngành, địa phương liên quan về chuẩn bị các điều 

kiện phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp 

để xây dựng “cánh đồng lớn” trên địa bàn tỉnh Kon Tum” 

 

Sáng ngày 12/9/2022, tại Hội trường trụ sở HĐND-UBND huyện, đồng 

chí Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với 

các ngành, các địa phương liên quan về công tác chuẩn bị các điều kiện phối hợp 

tổ chức Hội thảo khoa học “Dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh 

đồng lớn” trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Tham dự cuộc họp có Đại diện Lãnh đạo 

Công an huyện, Trưởng phòng TN&MT, Trưởng Phòng NN&PTNT, Giám đốc 

Chi nhánh VP ĐK đất đai, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chủ tịch 

UBND xã Tân Lập, xã Đăk Ruồng, đại diện Trung tâm VH TT DL TT huyện. 

Sau nghe các ngành, các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện công tác 

phối hợp theo Kế hoạch số 110/KH-LHH ngày 15/6/2022 của Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum về việc phối hợp tổ chức Hội thảo khoa 

học: “Dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum”, Công văn số 216/CV-LHH ngày 24/8/2022 “về việc phối hợp 

phỏng vấn tuyên truyền Hội thảo” và chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 

857/UBND-TH ngày 03/8/2022; ý kiến tham gia đề xuất của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương; đồng chí Nguyễn Văn Thủy  - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ 

trì cuộc họp kết luận: 

1. Về việc phối hợp phỏng vấn tuyên truyền Hội thảo: 

* Thời gian: Sáng thứ 4 ngày 14/9/2022. 

1.1. Phòng TN-MT chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu bổ 

sung, hoàn thiện nội dung phát biểu của Lãnh đạo UBND huyện; hoàn thành 

trước 10h00 ngày 13/9/2022. 

1.2 Giao Chủ tịch UBND xã Tân Lập: 

- Chuẩn bị và thực hiện phỏng vấn của cấp xã (nội dung bao quát vấn đề, 

ngắn gọn và tham vấn ý kiến của Phòng TN-MT). 

- Lựa chọn, giới thiệu 01 người dân (đang canh tác tại cánh đồng lớn thôn 

3) để tham gia phỏng vấn. 

1.3. Giao UBND xã Đăk Ruồng: Lựa chọn, giới thiệu 01 người dân 

(canh tác cây Mắc Ca) để tham gia phỏng vấn. 

1.4. Phòng TN-MT, Phòng NN&PTNT cử các bộ cùng đoàn thực hiện 

phóng sự tại xã Tân Lập và Đăk Ruồng. 



2. Về công tác chuẩn bị Hội thảo: 

- Về thời gian: Dự kiến bắt đầu từ 07h30 ngày 20/9/2022. 

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm huyện (thôn 1 xã Tân Lập). 

- Địa điểm tham quan mô hình: Cánh đồng thôn 3 xã Tân Lập, Vườn cây 

Mắc Ca tại thôn 10, xã Đăk Ruồng. 

2.1. Phòng TN-MT, UBND xã Tân Lập hoàn chỉnh các báo cáo tham 

luận gửi về tỉnh theo quy định;  

Phòng TN-MT tham mưu bổ sung, hoàn thiện nội dung phát biểu của 

lãnh đạo huyện phát biểu tại Hội nghị; hoàn thành trước ngày 15/9/2022. 

2.2. Công an huyện: Bố trí lực lượng đảm bảo công tác ANTT khu vực 

tổ chức Hội thảo (Hội trường Trung tâm huyện), phân luồng giao thông phục vụ 

Đoàn đi tham quan tại các mô hình. 

Chỉ đạo Công an xã Tân Lập, Đăk Ruồng đảm bảo công tác ANTT khu 

vực tổ chức tham quan. 

2.3. Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp Phòng TN-MT đề xuất dự kiến 

đại biểu của các xã, thị trấn dự Hội thảo theo nội dung Kế hoạch số 110/KH-

LHH ngày 15/6/2022 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; hoàn 

thành trước ngày 14/9/2022. 

2.4. Trung tâm y tế chủ trì, phối hợp VP HĐND - UBND huyện đảm bảo 

công tác PCD COVID-19 và phân công cán bộ y tế trực, phục vụ Hội thảo. 

2.5. Trung tâm VH TT DL TT huyện: 

- Tổ chức dọn vệ sinh khu vực trong và ngoài Hội trường Trung tâm đảm 

bảo mỹ quan; Hoàn thành trước ngày 19/9/2022. 

- Chủ trì chuẩn bị Hội trường phục vụ Hội thảo (Maket, trang trí, loa đài, 

sắp xếp bàn ghế....); Hoàn thành trước 09h ngày 19/9/2022. 

- Tổ chức tốt công tác truyền thông rộng rãi về Hội thảo trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; thời gian: Từ nay đến hết ngày tổ chức Hội thảo. 

- Cử phóng viên dự, đưa tin tại Hội thảo (bao gồm cả Trang thông tin điện 

tử huyện). 

2.6. Trung tâm Môi trường DV ĐT: Tổ chức dọn vệ sinh, cắt tỉa, chăm 

sóc hệ thống cây cảnh khu vực trung tâm hành chính huyện, nhất là khu vực 

quảng trường, các tuyến đường... Hoàn thành trước ngày 19/9/2022. 

 2.7. Điện lực huyện: Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp nguồn điện 

trong suốt thời gian diễn ra Hội thảo; xây dựng phương án dự phòng khi có tình 

huống mất điện lưới khu vực tổ chức Hội thảo; hoàn thành trước 15h00 ngày 

19/9/2022. 

2.8 UBND các xã, thị trấn:  

- Ra quân tổ chức dọn vệ sinh các khu dân cư, tuyến đường giao thông, 

nhất là dọc tuyến Quốc lộ 24, Tỉnh lộ 677... 

- Nhận và chuyển các giấy mời đại biểu cấp xã. 

2.9. UBND xã Tân Lập, Đăk Ruồng:  



- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đại biểu về dự Hội thảo đi tham quan 

thực tế tại các mô hình tại địa phương (vị trí tham quan, người thuyết trình...). 

- Ra quân tổ chức dọn vệ sinh khu vực tham quan, đường giao thông đến 

các điểm tham quan đảm bảo mỹ quan; Hoàn thành trước 14h00 ngày 

16/9/2022. 

- Chỉ đạo các lực lượng đảm bảo công tác ANTT khu vực tham quan. 

2.10. Văn phòng HĐND-UBND huyện: 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật 

chất cần thiết phục vụ Hội thảo. 

- Nhận và chuyển các giấy mời đại biểu cấp huyện, xã. 

- Bố trí, sắp xếp phương tiện đại biểu về dự Hội thảo đi tham quan thực tế 

tại các mô hình tại địa phương. 

- Phối hợp tham mưu bố trí lực lượng lễ tân, khánh tiết và phục vụ Hội 

thảo; hoàn thành trước ngày 15/9/2022. 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện các nội dung chỉ 

đạo; tham mưu lãnh đạo UBND huyện kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị (lần 1: 

chiều ngày 16/9/2022; lần 2: chiều ngày 19/9/2022). 

 * Căn cứ nội dung văn bản này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ 

quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo phục vụ tốt Hội thảo. Quá 

trình thực hiện phải chủ động công tác thông tin, phối hợp; nếu có khó khăn, 

vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND huyện (qua đồng chí Chánh VP 

HĐND-UBND huyện) biết, xem xét giải quyết kịp thời. 

Báo để các đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện;  

- Điện lực huyện; 

- Trung tâm y tế; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Chi nhánh VP ĐK ĐĐ huyện; 

- LĐ Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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