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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA 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 Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại buổi họp giao ban tuần ngày 12/9/2022 

 

Sáng ngày 12/9/2022, 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 

Nguyễn Văn Thủy - 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; Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thủy 

chủ trì kết luận: 

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

thị trấn:  

- Tiếp tục hướng dẫn Nhân dân sản xuất vụ mùa 2022; khẩn trương xuống giống 

cây ăn quả, cây mắc ca, dược liệu; trồng rừng nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu, kế hoạch 

được giao.  

- Tiếp tục 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.  

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý hành lang an 

toàn đường bộ. UBND các xã, thị trấn ra quân thiết lặp lại trật tự hành lang an toàn 

đường bộ tại các tuyến đường trên QL24 đoạn qua xã Đăk Tờ Re, Đăk Ruồng, Tân 

Lập và trên địa bàn thị trấn Đăk Rve.  

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý tốt các 

hoạt động đất san lấp trên địa bàn. 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm Vacxin phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

- Các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí xây dựng NTM: chủ động hướng 

dẫn, giúp đỡ các địa phương thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu giao năm 

2022. 

2. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện:  

- Tham mưu UBND huyện triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 theo Bộ tiêu chí mới. Xây dựng, chuẩn bị các nội dung liên quan để 

tổ chức Hội nghị chuyên đề nội dung trọng tâm về nông thôn mới giai đoạn 2021-

2022.  
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- Tiếp tục tham mưu UBND huyện đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện tốt 

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. 

Tham mưu UBND huyện gửi hồ sơ đánh giá các tiêu chí năm 2022 về tỉnh theo 

đúng quy định. 

- Hoàn thiện hồ sơ xác định giá cây trồng cụ thể để phục vụ cho công tác Bồi 

thường giải phóng mặt bằng 02 dự án: Đường và cầu thôn 12, Đăk Ruồng và nâng 

cấp tuyến đường DH22; Hoàn thành báo cáo UBND huyện (qua phòng TN-MT) 

trước ngày 15/9/2022. 

- Tham mưu về trưng bày các sản phẩm OCOP của huyện tại Hội thảo khoa học 

của tỉnh dự kiến tổ chức ngày 20/9/2022. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn các chủ thể 

hoàn thiện các hồ sơ sản phẩm OCOP (nơi giết mổ tập trung các sản phẩm).  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- Hoàn thiện hồ sơ Bồi thường giải phóng mặt bằng 02 dự án: Đường và cầu 

thôn 12, Đăk Ruồng và nâng cấp tuyến đường DH22. Hoàn thành báo cáo UBND 

huyện trước ngày 16/9/2022. 

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý bảo vệ môi 

trường, quản lý đất đai trên địa bàn.Tham mưu UBND huyện văn bản đôn đốc, nhắc 

nhở, phê bình các đơn vị, địa phương chậm hoàn thành xây dựng kế hoạch SDĐ năm 

2023 trên địa bàn huyện. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 

- Hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh, Sở Xây dựng 

tỉnh để điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng và 

quản lý trật tự hành lang an toàn đường bộ. Phối hợp các địa phương lặp lại trật tự xây 

dựng, HLATĐB tại khu vực trên QL24 đoạn qua địa bàn huyện. Phối hợp với chính 

quyền địa phương kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm về đặt biển quảng 

cáo, mái vòm…lấn chiếm HLATĐB, nhất là tại khu xã Đăk Ruồng, Tân Lập, thị trấn 

Đăk Rve. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:  

- Cùng với Tổ giúp việc tập trung rà soát tất cả các nội dung, danh mục triển khai 

trong kế hoạch năm 2022 thuộc các Chương trình MTQG để kịp thời tham mưu 

UBND huyện; tham mưu UBND huyện làm việc với các ngành địa phương liên 

quan (sáng thứ 3, ngày 13/9/2022).  

- Hoàn thiện hồ sơ tổ chức hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp, HTX, hộ 

kinh doanh trên địa bàn (sáng thứ 6, ngày 16/9/2022). 
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7. Tổ giúp việc Chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2021-2025: 

Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và các đơn vị, địa phương 

liên quan tiến hành rà soát lại các cơ chế, chính sách và xây dựng các phương án 

liên quan đến nội dung chương trình mục tiêu quốc gia để kịp thời tham mưu 

UBND huyện. 

8. Hạt Kiểm Lâm huyện: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát cập 

nhật danh mục đã đề xuất, trong quá trình triển khai dự án, thu hút các dự án đã và 

đang triển khai thực hiện, rà soát tránh trường hợp vướng vào 03 loại rừng; Bám 

sát các nội dung đã đề xuất. 

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương tổ chức tổng kết công tác quản lý bảo vệ 

rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2021 - 2022 và triển khai nhiệm 

vụ năm 2022 - 2023. 

9. Phòng Văn hóa & Thông tin, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:  

- Phối hợp với điện lực, viễn thông huyện xây dựng kế hoạch chỉnh trang lại 

hệ thống đường dây điện tại các khu đông dân cư. 

- Tổng hợp việc thực hiện tích hợp chữ ký chuyên dùng do Trung ương cấp 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo UBND huyện trước ngày 14/9/2022. 

10. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phối hợp các cơ quan liên quan 

theo dõi, tổng hợp, tham mưu nhắc nhở, phê bình, xử lý các đơn vị, địa phương 

thực hiện không tốt các chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.  

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

Nơi nhận:     
- 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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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