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Sáng ngày 27/10/2022, tại trụ sở HĐND&UBND huyện (tầng 3) đã tổ chức 

phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình 

thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  tháng 10; nhiệm vụ, 

giải pháp tháng 11/2022. Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch 

UBND huyện. Dự họp còn có: Các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng 

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

xã, thị trấn.  

Sau khi nghe lãnh đạo: Văn phòng HĐND&UBND huyện thông qua chương 

trình buổi làm việc; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thông qua báo cáo chỉ 

đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh  tháng 10; nhiệm vụ, giải pháp tháng 11/2022; ý kiến tham gia của các đồng 

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

Về cơ bản thống nhất với báo cáo được trình tại phiên họp và Chương trình 

công tác tháng 11/2022 của UBND huyện. Trong tháng 10/2022, tình hình kinh 

tế-xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định và đạt được nhiều kết quả: Thu điều tiết ngân 

sách huyện hưởng đạt cao. Công tác vi phạm an toàn giao thông đường bộ được 

chỉ đạo quyết liệt. 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, đúng qui định. Huy động tối đa 

học sinh ra lớp ở các cấp. Tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, kiểm soát tốt; 

chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện; hoạt động tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 được đẩy mạnh; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo 

quyết liệt; công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai nghiêm túc, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định; 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: Tỷ lệ 

giải ngân nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương còn thấp. 

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

nêu trên, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, 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 chăm sóc cây trồng vụ mùa; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch 

bệnh trên cây trồng; phát triển đàn gia súc, gia cầm gắn với bảo vệ môi trường 

và đi đôi với phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi sát tình hình mưa lũ, kịp thời 

thông tin để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng tránh, ứng phó, khắc phục 

khi có tình huống xảy ra. 
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2. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên 

người (dịch COVID-19, sốt xuất huyết Dengue, tay-chân-miệng). Tiếp tục đẩy 

nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn.  

3. 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 đồng chí là 

thành viên Tổ công tác liên ngành huyện tăng cường xuống địa bàn để nắm tình 

hình, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất các vụ xâm hại đến tài nguyên rừng, 

thiệt hại do cháy rừng gây ra. 

4. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật  

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

nại đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường...Duy trì công tác 

tiếp công dân; thực hiện thanh tra theo kế hoạch được duyệt; xử lý dứt điểm kiến 

nghị sau thanh tra, kiểm toán.  

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị, địa 

phương (về chấp hành giờ giấc làm việc, chế độ hội họp, tác phong làm việc...). 

Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành 

chính, trong đó chú trọng các thủ tục liên quan đến hồ sơ đất đai. Tăng cường 

thu hút đầu tư vào địa bàn huyện. 

6. Triển khai các giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình 

và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo phù hợp với điều kiện dịch bệnh 

COVID-19. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục; tổ chức 

các hoạt động thiết thực chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

7. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; 

bảo trợ xã hội. Hoàn thảnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và công tác 

thu thập thông tin cung, cầu lao động trên địa bàn huyện năm 2022. 

8. Khẩn trương hoàn thành các nội dung tham mưu trình tại kỳ họp lần thứ 

5 HĐND huyện khóa XV; nghiêm túc tham gia đầy đủ tại các buổi tiếp xúc cử 

tri của HĐND các cấp tổ chức. 

9. Thủ trường các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn tăng cường vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trong 

đó chú trọng các nội dung đã được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ 

đạo nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để như: Trật tự xây dựng, vi 

phạm hành lang an toàn đường bộ, môi trường; kết quả thực hiện là tiêu chí để 

kiểm điểm, đánh giá, phân loại cuối năm đối với Thủ trưởng các đơn vị, địa 

phương liên quan. 

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

xuất chỉ đạo các Phòng chuyên môn tham mưu UBND huyện tổ chức Đề án 

chuyên đề về thực hiện xây dựng nông thôn mới, quản lý khu dân cư thông 

minh; hoàn thành trong tháng 11/2022. 
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11. Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Văn hóa - 

xã hội chỉ đạo các Phòng chuyên môn tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị 

chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ về các chế độ chính sách, người có công, an 

sinh xã hội và công tác giảm nghèo; hoàn thành trong tháng 11/2022. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

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

1.1 Theo dõi sản xuất vụ mùa năm và chăm sóc diện tích cây lâu năm hiện 

có; tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng; theo dõi, 

triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm.  

1.2 Tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông 

thôn mới; thành lập Đoàn tổ chức thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới, 

phấn đấu xã Tân Lập đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; xã Đăk Ruồng đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao; thôn 9, xã Đăk Ruồng đạt chuẩn thôn nông thôn 

mới kiểu mẫu; 08 thôn được chọn điểm cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn thôn (làng) 

nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đạt chuẩn thêm 02 tiêu chí xã 

nông thôn mới (tiêu chí số 2 về giao thông tại xã Đăk Pne và tiêu chí số 6 về cơ 

sở vật chất văn hoá tại xã Đăk Kôi).  

1.3 Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa 

phương liên quan, tham mưu UBND huyện Đề án chuyên đề về thực hiện xây 

dựng nông thôn mới, quản lý khu dân cư thông minh; hoàn thành trong tháng 

11/2022. 

1.4 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: Tiếp tục 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. 

2. Phòng TN&MT 

2.1 Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện phương án bồi thường, 

hỗ trợ các công trình, dự án trên địa bàn huyện. 

2.2 Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; kiểm tra các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện trong 

công tác bảo vệ môi trường.  

3. Phòng KT-HT huyện 

3.1 Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các 

đối tượng xây dựng, hình thành vật kiến trúc trái phép trên địa bàn huyện. 

3.2 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. Phòng TC-KH huyện 
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4.1 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, 

đặc biệt là các dự án khởi công mới trong năm 2022; rà soát 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 để đảm bảo 

đến hết niên độ năm 2022 tỷ lệ giải ngân hết vốn đã giao. Kiểm tra, đôn đốc, gắn 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân vốn đầu 

tư công. 

4.2 Quản lý tốt nguồn dự phòng từ nay đến cuối năm, tạm thời dừng chi các 

hoạt động liên quan đến nguồn dự phòng nếu chưa thật sự cần thiết. 

4.3 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.  

5. Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT-DL&TT  

5.1 Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào thi đua 

chào mừng Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11), Ngày 

nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 

Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12). 

5.2 Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao 

chất lượng đời sống tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn. 

5.3 Phòng VH-TT huyện: Chủ trì, phối hợp Phòng TN&MT, KT&HT, 

UBND các xã, thị trấn rà soát, báo cáo công tác triển khai thực hiện dẹp bỏ tất 

cả các biển báo, biển hiệu đặt, để không đúng nơi quy định trên địa bàn huyện. 

Xử lý dứt điểm và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 05/11/2022. 

6. Phòng GD&ĐT  

6.1 Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11 trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả. 

6.2 Đẩy mạnh công tác vận động học sinh các bậc học ra lớp, chú trọng 

công tác duy trì sỹ số học sinh; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học. 

6.3 Xây dựng chuyên đề phổ biến, tuyên truyền và ngăn chặn việc học sinh 

sử dụng ma túy, sử dụng chất kích thích trong trường học. 

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

chống các loại dịch bệnh trên người (dịch COVID-19, sốt xuất huyết Dengue, 

tay-chân-miệng). Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều 

cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 

tuổi, khẩn trương hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa 

bàn huyện trong thời gian sớm nhất.  

8. Phòng Lao động-TB&XH  

8.1 Tổ chức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo; công tác thiếu đói giáp hạt. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tư vấn việc 

làm cho người lao động. 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 
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nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội.  

8.2 Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, 

BHTN đến các cơ quan, đơn vị, người lao động; thực hiện các biện pháp khắc 

phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp cho người lao động và tăng tỷ lệ người tham gia BHYT ở cơ sở. 

8.3 Tham mưu đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Văn 

hóa - xã hội tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực hiện 

nhiệm vụ nông thôn mới; chỉnh trang đô thị; hoàn thành trong tháng 11/2022. 

9. Hạt Kiểm lâm: Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ 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. 

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 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 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 

liên quan đến đất đai, tài nguyên... 

11. Trung tâm GDNN-GDTX huyện: Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch, lộ trình đề ra.  

12. 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 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. 

14.3 Hướng dẫn các địa phương triển khai nội dung thuộc Tiểu dự án 2, 

Dự án 9; Nội dung 1, nội dung 2, Tiểu dự án 1, dự án 10 Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025. 

15. Trung tâm Môi trường và DVĐT huyện:  

15.1 Thường xuyên kiểm tra, khắc phục kịp thời hư hỏng (nếu có); điều 

chỉnh thời gian chiếu sáng công lộ phù hợp theo mùa, đảm bảo an toàn lưới và 

sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. 

15.2 Triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo môi trường trong việc 

thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại bãi. Trong thời gian đơn vị thực hiện nhiệm 

vụ này phải chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, chủ động xử lý ngay các 

phát sinh (nếu có) liên quan đến công tác môi trường. 
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15.3 Thường xuyên kiểm tra, triển khai định kỳ việc chăm sóc (xử lý 

phát cỏ, cắt tỉa cây, phòng bệnh cho cây trồng…) nhất là khu vực thảm cỏ quảng 

trường và cây xanh tại Trung tâm huyện lỵ mới, thị trấn Đăk Rve và tuyến 

đường đèo Măng Đen đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. 

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; chuẩn bị tốt các 

điều kiện phục vụ công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. 

17. Công an huyện:  

17.1 Tăng cường công tác giữ vững ANCT-TTATXH địa bàn; tăng cường 

tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông; tuyên truyền về Luật an toàn giao thông 

đường bộ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. 

17.2 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy; đồng 

thời tích cực tham mưu cho các cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở tổ chức tốt hoạt 

động tuyên truyền Phòng, chống ma túy sâu rộng đến các xã, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, đơn vị, trường học trên địa bàn. 

18. UBND các xã, thị trấn 

18.1 Hướng dẫn Nhân dân sản xuất vụ mùa năm 2022 và chăm sóc diện 

tích cây lâu năm hiện có; tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh 

hại cây trồng; theo dõi, triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm.   

18.2 Nắm chắc địa bàn, tăng cường công tác quản lý và bảo vệ 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. 

18.3 Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình XDCB, các chương trình 

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

thuộc Chương trình mục tiêu gia năm 2022 đã được huyện giao. Tập trung huy 

động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. 

18.4 Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền địa phương, phát huy vai trò 

tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có biện pháp xử lý đối với những cá nhân, tổ chức sử 

dụng sai mục đích nhằm bảo vệ quỹ đất thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo quyền lợi 

của người dân trên địa bàn, phát huy có hiệu quả nguồn lực từ đất.  

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

công; bảo trợ xã hội. Hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

công tác thu thập thông tin cung, cầu lao động trên địa bàn huyện năm 2022. 

18.6 Triển khai các giải pháp quản lý vỉa hè, lòng đường và hành lang an 

toàn đường bộ. Kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý hàng giả, kém 

chất lượng, bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.  

18.7 Rà soát lại tất cả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ năm 2018 

đến nay đã triển khai thực hiện trên địa bàn mình (đánh giá cụ thể hiệu quả 
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chương trình, chính sách quay vòng vốn...). Triển khai ngay việc thu hồi 

vốn đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng không hiệu quả theo quy định. 

18.9 UBND xã Đăk Ruồng khẩn trương xây dựng phương án và đưa các hộ 

dân kinh doanh, buôn bán ngay chợ tạm Đăk Ruồng vào bên trong khuôn viên trụ 

sở Trạm Y tế cũ (cách đường Quốc lộ trên 50m); kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp không chấp hành; hoàn thành trước ngày 15/11/2022. 

18.10 UBND thị trấn Đăk Rve phối hợp các cơ quan liên quan quản lý, sử 

dụng hiệu quả đối với các trụ sở cũ trên địa bàn đảm bảo đúng theo quy định. 

19. Bảo hiểm xã hội huyện: Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp thực 

hiện các chỉ tiêu BHXH trong các tháng cuối năm 2022 đảm bảo đạt và vượt kế 

hoạch được giao. 

20. Các cơ quan, đơn vị, địa phương  được giao nêu trên: Ngoài những 

nhiệm vụ có mốc thời gian cố định, báo cáo kết quả triển khai thực hiện bằng 

văn bản gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện), đồng thời 

gửi qua hộp thư công vụ: vphdndubnd.kry@kontum.gov.vn trước ngày 

20/11/2022.  

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 11 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.  

UBND huyện báo để cơ quan, đơn vị, địa phương biết nghiêm túc triển 

khai thực hiện. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để chậm trễ trong việc triển khai thực 

hiện. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện./. 

 Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy;                                              
- TT HĐND huyện;                
- 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, TH.    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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