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THÔNG BÁO 

Kết luận Chủ tịch UBND huyện  

tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022 

Chiều ngày 04/10/2022, 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, quốc phòng - an 

ninh tháng 9 và 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 

2022. Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện. Dự 

họp gồm có: Đại diện Thường trực HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, lãnh 

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

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

Sau khi nghe hội nghị thông qua báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND 

huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

tháng 9 và 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; ý 

kiến tham gia của các đồng chí dự họp, đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch 

UBND huyện kết luận: 

Về cơ bản cuộc họp thống nhất với nội dung trình tại Hội nghị. Trong 9 

tháng, 9 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát 

triển và đạt được kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của huyện đạt và vượt chỉ 

tiêu kế hoạch như: Thu ngân sách nhà nước; trồng cây ăn quả, cây mắc ca và 

phát triển rừng; hoàn thành việc phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia cho các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn bảo đảm theo quy 

định; tình hình dịch bệnh ở người được kiểm soát tốt; hoạt động tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 được đẩy mạnh; chất lượng giáo dục ngày càng được 

nâng lên, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 đạt cao; 

các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, an sinh xã hội và giảm 

nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo được triển khai nghiêm túc; 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 tảo hôn vẫn còn xảy ra, học sinh bỏ học ở cấp Trung học phổ thông còn cao; 

công tác tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị 

còn chậm và chất lượng chưa cao. 

Nguyên nhân của những hạn chế: 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. Một số phụ 

huynh chưa có sự quan tâm đến việc học của con em. Phần lớn người dân sống ở 
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nhà đầm nên gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động về hôn nhân 

và gia đình. 

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 hướng dẫn người dân quản lý, bảo vệ và chăm sóc cây trồng vụ 

mùa, đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; chủ động kiểm tra, phòng 

ngừa các loại dịch bệnh trên cây trồng và đàn vật nuôi. Tăng cường công tác 

phòng, chống thiên tai; chủ động, kịp khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra 

nhằm sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất cho người dân. 

2. Theo dõi diễn biến, tiến độ thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý 

thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân 

sách năm 2022 đã đề ra; quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, đặc biệt các 

doanh nghiệp có đầu tư xây dựng cơ bản, các khoản thu liên quan đến đất đai, 

khoáng sản... Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Chủ động giãn tiến độ 

hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thật sự cần thiết trong dự toán 

được giao. Tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay thuộc kế hoạch vốn năm 

2022.  

3. Phấn đấu tăng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tích cực thu hồi tạm ứng giá trị khối lượng xây 

dựng cơ bản hoàn thành; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho 

bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối 

năm. Các dự án được triển khai thực hiện trong phạm vị kế hoạch vốn được 

giao, không làm phát sinh nợ đọng mới. Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án 

hoàn thành; đơn vị, địa phương nào chậm trể thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương 

đó chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện. 

4. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai ngay các nguồn vốn 

thuộc Chương trình mục tiêu gia năm 2022 đã phân bổ. Thực hiện việc rà soát, 

đánh giá, lập hồ sơ tự đánh giá các tiêu chí đã đạt chuẩn và các tiêu chí chưa đạt 

chuẩn theo đúng quy định.  

5. Tăng cường tuyên truyền, vận động và triển khai hiệu quả các giải pháp 

nhằm giải quyết triệt để tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ; không 

để tái phạm và phát sinh trường hợp mới. Quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng. 

Kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý hàng giả, kém chất lượng, bán 

hàng đa cấp vi phạm pháp luật.  

6. 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 

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. Các đơn vị, địa 

phương quản lý tốt địa bàn, diện tích rừng đã được giao quản lý, bảo vệ; đơn vị, 
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địa phương nào để xảy ra sai phạm, mất rừng (nếu có) thì Thủ trưởng đơn vị, địa 

phương đó chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện. 

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; 

chú trọng việc huy động học sinh đến lớp, hạn chế tình trạng học sinh đi học 

không chuyên cần và bỏ học; đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học; chế độ 

chính sách đối với giáo viên và học sinh; tiếp tục củng cố và duy trì kết quả phổ 

cập giáo dục các cấp.  

9. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Đề cao vai trò trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong theo dõi, triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; 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; tiếp tục thanh tra theo kế hoạch được duyệt; xử lý dứt điểm kiến nghị 

sau thanh tra, kiểm toán; tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công.  

10. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các đơn vị, địa 

phương trong công tác xử lý các công việc được giao; phát huy sự đoàn kết 

trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về quy chế 

hội họp (đảm bảo thành phần tham gia, không sử dụng điện thoại làm việc riêng 

trong quá trình hội họp...). 

11. Thực hiện kịp thời, có hiệu quả đối với các chế độ, chính sách, đảm bảo 

an sinh xã hội, giảm nghèo và xây dựng thiết chế văn hóa tại cơ sở. 

12. Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kinh tế - sản 

xuất chỉ đạo cơ quan chuyên môn mời Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh lên làm 

việc để thanh toán dứt điểm kinh phí hỗ trợ trồng rừng năm 2021 cho bà con 

nhân dân; hoàn thành trong tháng 10/2022.  

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện 

1.1 Hướng dẫn Nhân dân chăm sóc vụ cây trồng, vật nuôi; tăng cường 

công tác quản lý, phòng chống sâu, bệnh hại ở cây trồng và đàn gia súc, gia cầm.  

1.2 Chủ động theo dõi, tham mưu thực hiện hiệu quả công tác phòng, 

chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài 

sản, đảm bảo ổn định và đời sống của Nhân dân nếu có thiên tai xảy ra. Kịp thời 

khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục đối với thiệt hại do cơn bão gây ra. 

1.3 Chủ động làm việc UBND các xã để rà soát lại tất cả các chỉ tiêu nông 

thôn mới để có giải pháp tiếp tục duy trì, giữ vững đối với các tiêu chí đã đạt và 

phấn đấu thực hiện đạt nhiệm vụ nông thôn mới trong năm 2022 theo kế hoạch 

đã đề ra. 

Hoàn thành việc rà soát, đánh giá các tiêu chí NTM trên địa bàn huyện, trách 

nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan nếu giảm các tiêu chí đã đạt; hoàn thành 

trước ngày 17/10/2022. 
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1.4 Phối hợp Phòng Lao động-TB&XH, Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 202 

nhằm đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết, phấn đấu cuối năm 2022 tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt 50%.  

1.5 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: Phối hợp Phòng Nông 

nghiệp&PTNT huyện, các địa phương thường xuyên theo dõi tình hình dịch 

bệnh trên cây trồng và đàn vật nuôi để chủ động trong công tác phòng chống. 

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch cho đàn vật nuôi 

trong các tháng cuối năm 2022. 

1.6 Tham mưu đồng chí PCT UBND huyện phụ trách khối kinh tế - sản 

xuất mời Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh lên làm việc để thanh toán dứt điểm 

kinh phí hỗ trợ trồng rừng năm 2021 cho bà con nhân dân. Hoàn thành trước 

tháng 20/10/2022. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

2.1 Theo dõi diễn biến tình hình thu, chủ động phân tích, dự báo nhằm 

phát hiện và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm 

đến nguồn thu ngân sách nhà nước theo từng địa bàn, từng lĩnh vực để có chỉ 

đạo kịp thời. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ 

đọng thuế. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước theo tiến độ nguồn thu. Chủ 

động giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thật sự cần 

thiết trong dự toán được giao. 

2.2 Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến 

độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc để đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Kiên quyết 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. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm 

bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống 

lãng phí.  

2.3 Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc thẩm tra hồ sơ quyết toán 

dự án hoàn thành của các đơn vị Chủ đầu tư đảm bảo thời gian và đúng theo quy 

định. Kịp thời tham mưu xử lý đối với các Chủ đầu tư để trậm trể quyết toán dự 

án hoàn thành. 

2.4 Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn các đơn vị, địa phương 

khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thực hiện các chương trình MTQG năm 2022 

nhằm đảm bảo thời gian, niên độ quyết toán theo quy định.  

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

3.1 Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, đất đai. Tiếp tục 

quản lý và có kế hoạch sử dụng có hiệu quả diện tích đất được UBND tỉnh thu hồi 

giao về cho địa phương nhằm tạo quỹ đất để phát triển sản xuất và thu hút đầu tư.  

3.2 Tiếp tục tăng cường công tác đền bù, hỗ trợ, GPMB các công trình, dự 

án trên địa bàn. Kịp thời, xử lý các kiến nghị của người dân liên quan đến công tác 
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bồi thường, hỗ trợ; đảm bảo cao nhất quyền lợi cho người dân nhằm tránh tình 

trạng người dân gửi đơn vượt cấp, kéo dài gây dư luận xấu. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

4.1 Ngăn chặn và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao 

thông đường bộ, trật tự xây dựng trên địa bàn; không để tồn tại hoặc phát sinh 

trường hợp mới. 

4.2 Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử 

lý hàng giả, hàng lậu, kém chất lượng, bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật. Rà 

soát các dự án đã được đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện.  

5. Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông:  

5.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, 

hưởng ứng các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. Nâng cao 

chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc 

vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bảo 

tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.  

5.2 Tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tiếp tục thực hiện về không 

gian văn hóa cồng chiêng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, các 

tổ chức nghề nghiệp tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di 

sản không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn huyện. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

6.1 Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào 

tạo; chú trọng việc huy động học sinh đến lớp, hạn chế tình trạng học sinh đi học 

không chuyên cần và bỏ học; củng cố và duy trì kết quả phổ cập giáo dục các cấp.  

6.2 Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và quan tâm thực hiện đầy đủ 

các chế độ, chính sách đối với học sinh và giáo viên theo quy định. 

7. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 

chống các loại dịch bệnh trên người; trong đó, tập trung phòng, chống bệnh sốt 

xuất huyết Dengue, bệnh tay - chân - miệng và hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ đã đề ra. Tăng cường công tác tuyên đến người dân đề cao cảnh giác, không 

được chủ quan với dịch COVID-19, nhất là sự xâm nhập của biến thể phụ BA.5 

của Omicron.  

8. Phòng Lao động-TB&XH:  

8.1 Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chế độ an sinh xã hội; 

các chương trình mục tiêu về giảm nghèo cho các đối tượng chính sách, các hộ 

gia đình khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến 

các cơ quan, đơn vị, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. 
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8.2 Phối hợp Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện, Trung tâm GDNN-

GDTX huyện đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 202 

nhằm đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết, phấn đấu cuối năm 2022 tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt 50%. 

9. Phòng Nội vụ:  

9.1 Đẩy mạnh triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện cải 

cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận  của 

ngành, cấp trên. Đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 

26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy chế ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức nhằm hạn chế tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu các cá nhân, tổ 

chức khi đến quan hệ giao dịch, làm việc với các cơ quan hành chính Nhà 

nước. 

9.2 Chủ động tham mưu trong công tác luân chuyển, điều động và tổ 

chức cán bộ theo thẩm quyền và đúng theo quy định. 

9.3 Nghiên cứu, tham mưu UBND huyện phương án sáp nhập Phòng Y 

tế huyện vào Văn phòng HĐND&UBND huyện nhằm đảm bảo nhiệm vụ hoạt 

động theo quy định.  

9.4. Tham mưu đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC, các chỉ tiêu 

về CCHC trên địa bàn, phương hướng, giải pháp thực hiện các tháng cuối năm; 

hoàn thành trước ngày 20/10/2022. 

10. Thanh tra huyện: Tiếp tục thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột 

xuất khi cần thiết; kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý 

sau thanh tra. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, công 

chức vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, 

lãng phí. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương 

trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, 

đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là 

những vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên... 

11. Hạt Kiểm lâm: Tiếp tục củng cố và duy trì các Trạm kiểm soát liên 

ngành, các chốt bảo vệ rừng; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và 

xử lý nghiêm các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; ngăn chặn, xử lý nghiêm 

các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến, tiêu thụ lâm sản, 

khoáng sản trái phép; quản lý chặt chẽ các cơ sở mộc dân dụng. 

12. Trung tâm GDNN-GDTX huyện:  

12.1 Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và nâng dần chất 

lượng trong công tác đào tào nghề cho lao động nông thôn. 

12.2 Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

theo kế hoạch, lộ trình đề ra.  
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13. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện:Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai 

các công trình, dự án đã được UBND huyện giao nhiệm vụ trong năm 2022 

nhằm đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. 

14. Phòng Dân tộc huyện 

14.1 Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. 

Thường xuyên rà soát, đảm bảo 100% hộ đồng bào DTTS đều có đất ở, đất sản 

xuất. 

14.2 Chủ động tham mưu, theo dõi và tăng cường các giải pháp nhằm 

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

huyện. 

15. Trung tâm Môi trường và DVĐT huyện: Tiếp tục nâng cao chất lượng 

các dịch vụ, nhất là việc thu gom rác thải và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho 

người dân. Rà soát, thực hiện tốt việc chăm sóc, tỉa cây tại các trục đường, khu 

vực quảng trường. 

16. Ban CHQS huyện: Duy trì tốt các chế độ trực SSCĐ, trực ban, trực 

phòng không, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Đảm bảo tốt 

công tác hậu cần - kỹ thuật thường xuyên và công tác huấn luyện. Triển khai 

công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự. 

17. Công an huyện: Tăng cường giữ vững ANCT-TTATXH địa bàn và 

chỉ đạo đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông, xử lý nghiêm các xe độ 

chế, phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu thông trên địa bàn huyện. Thực 

hiện tốt việc quản lý hộ tịch, hộ khẩu, theo dõi tạm trú, tạm vắng trên địa bàn; 

đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống các loại tội phạm. 

18. UBND các xã, thị trấn: 

18.1 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ 

tiêu đề ra vào cuối năm 2022; tiếp tục hướng dẫn Nhân dân chăm sóc vụ mùa năm 

2022; đặc biệt là các diện tích đã trồng rừng, cây ăn quả, Mắc Ca…đảm bảo cây 

sinh trưởng và phát triển tốt; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện chủ 

động triển khai nghiệm thu, quyết toán đối với diện tích rừng trồng đã được giao. 

18.2 Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh bảo thiên tai, đảm bảo thông 

tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến tận thôn, làng, người dân, đặc biệt là người 

dân ở các vùng sâu, vùng xa để người dân biết, sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống thiên tai bất thường, cực đoan xảy ra. 

18.3 Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên 

người; trong đó, tập trung phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh tay - 

chân - miệng và hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế và mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Tăng cường 

công tác tuyên đến người dân đề cao cảnh giác, không được chủ quan với dịch 

COVID-19, nhất là sự xâm nhập của biến thể phụ BA.5 của Omicron.  
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18.4 Nắm chắc địa bàn tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác, vận 

chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép; tuyên truyền vận động người dân cung cấp 

thông tin qua đường dây nóng về những vụ việc khai thác lâm sản, khoáng sản trái 

phép. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ, 

không để xảy ra sai phạm và phát sinh trường hợp mới. 

18.5 Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn; có kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện hoàn thành các tiêu 

chí theo tiến độ đã đề ra và tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt. 

18.6 Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương 

trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, 

đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là 

những vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên...không để 

tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp. 

19. Bảo hiểm xã hội huyện:  

- Chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện, đơn vị liên quan tham mưu 

UBND huyện điều chỉnh chỉ tiêu BHXH theo Quyết định số 585/QĐ-UBND 

ngày 14/09/2022 của UBND tỉnh; Hoàn thành trước ngày 08/10/2022. 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị chuyên đề để bàn các giải pháp thực hiện 

các chỉ tiêu BHXH trong các tháng cuối năm 2022; Hoàn thành trước ngày 

14/10/2022. 

20. 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 20/10/2022. Giao Văn phòng 

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

21. 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 10 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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