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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại buổi họp giao ban tuần ngày 17/10/2022 

 

Sáng ngày 17/10/2022, 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 Võ Văn Lương - 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; Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Lương chủ trì 

kết luận: 

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

xã, thị trấn: 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm; chủ động trong công tác tham mưu theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị, địa phương mình. Thủ trưởng các đơn 

vị, địa phương chịu trách nhiệm đối với các nội dung tham mưu cho Lãnh đạo 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu nội dung không đảm bảo chất lượng và 

tiến độ thời gian theo yêu cầu. 

- Từ nay đến hết năm 2022, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn: nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc 

theo nhiệm vụ được phân công; UBND huyện không giải quyết việc xin nghỉ để 

giải quyết công việc riêng (trừ các trường hợp thực sự cần thiết) và chỉ được nghỉ 

khi có sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện. 

2. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện:  

- Chủ trì chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các Đoàn giám sát của Thường 

trực HĐND tỉnh, huyện đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định. 

- Chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Đoàn kiểm tra, xác định 

mức độ thiệt hại đối với một số công trình thiết yếu, cấp bách do thiên tai gây ra 

trong năm 2022. 

3. Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện:  

- Chủ động tham mưu các bước tiếp theo để khai thác phát triển quỹ đất khu 

vực chợ tạm tại xã Tân Lập theo quy định;  

- Phối hợp UBND xã Tân Lập, phòng TN-MT, KT-HT, TC-KH tham mưu các 

nội dung lãnh đạo UBND huyện làm việc với các hộ dân liên quan; Hoàn thành và 

báo cáo Lãnh đạo UBND huyện trước ngày 19/10/2022. 

4. Trung tâm Môi trường và DVĐT huyện: Chủ trì, phối hợp Phòng TC-KH, 

Phòng KT-HT và đơn vị liên quan chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng đối với 
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điện công lộ trên địa bàn huyện để tham mưu xây dựng phương án, dự trù kinh phí 

để triển khai thay thế, bổ sung (quá trình thực hiện gửi lấy ý kiến tham gia của Chi 

nhánh Điện lực huyện); Hoàn thành và báo cáo UBND huyện trước ngày 

20/10/2022. 

5. Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện: Tiếp tục rà soát hệ thống đèn trang trí 

trên địa bàn (địa bàn xã Đăk Ruồng, Tân Lập và thị trấn Đăk Rve) để xây dựng 

phương án, dự trù kinh phí triển khai thực hiện đảm ứng nhu cầu của người dân, 

nhất là trong dịp năm mới. Trong quá trình thực hiện cần rà soát, xác định các vị trí 

lắp đặt đảm bảo phù hợp mỹ quan và các yếu tố liên quan theo quy định. Hoàn 

thành và báo cáo UBND huyện trước ngày 20/10/2022. 

6. Các cơ quan, đơn vị, thành viên BCĐ các CT MTQG huyện, Tổ phụ giúp 

việc thực hiện các CT MTQG năm 2022 (theo  Quyết  định  số  683/QĐ-UBND  

ngày 07/7/2022 của UBND huyện) tăng cường và chủ động xuống địa bàn để giúp 

các địa phương khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ để triển khai thực hiện các 

Chương trình MTQG năm 2022 nhằm đảm bảo nội dung, quy trình và sớm giải 

ngân kế hoạch vốn năm 2022. 

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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