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HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện  

tại buổi họp giao ban tuần ngày 28/11/2022 

 

Sáng ngày 28/11/2022, 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, Bảo 

hiểm xã hội 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 chủ trì kết luận: 

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

các xã, thị trấn 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; cơ quan 

được giao nhiệm vụ chủ trì chịu trách nhiệm chính về tiến độ và kết quả thực hiện; 

các cơ quan, đơn vị, địa phương khác chịu trách nhiệm liên đới và phối hợp. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, thường 

xuyên báo cáo tình hình thực hiện các nội dung cho Chủ tịch UBND huyện và 

tham mưu chấn chỉnh các trường hợp thực hiện chậm, nội dung không đảm bảo. 

- Khẩn trương rà soát, tổng hợp các nội dung, tham mưu UBND huyện đối với 

các nội dung trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XV đảm bảo tiến độ, nội 

dung và thời gian theo quy định. Chủ động tham mưu UBND huyện tiếp thu, giải 

trình ý kiến các Ban HĐND huyện đã thẩm tra đối với các nội dung trình tại kỳ 

họp. 

- Phấn đấu tăng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; khẩn 

trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng 

nghiệm thu. 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. 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. Lồng ghép 

từ các nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

- Đôn đốc thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tập trung kiểm 

tra, đối chiếu số liệu thu, chi ngân sách nhà nước niên độ 2022. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ 

biến pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ... 

nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông 

tin và huy động sự tham gia của cộng đồng, nhất là tại các địa bàn vùng dân 

tộc thiểu số có tỷ lệ hoặc có nguy cơ tảo hôn. 
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- Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ được giao trong năm 2022 nhằm phấn đấu đạt 

và vượt kế hoạch được giao; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2023 

của đơn vị, địa phương mình. Chủ động phối hợp và tham mưu thực hiện tốt nhiệm 

vụ được giao. 

- Có hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa 

của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tự nguyện tham gia và hỗ trợ thân 

nhân tham gia, góp phần bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội. Phấn đấu 

đạt và vượt các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, y tế và bảo hiểm tự nguyện trong năm 

2022. 

2. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện 

- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương chăm sóc tốt diện tích xuống giống vụ 

mùa năm 2022; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và đàn 

vật nuôi. 

- Tham mưu tổ chức hội nghị để hướng dẫn quy trình, hồ sơ liên quan để đánh 

giá các tiêu chí NTM năm 2022; hoàn thành trước ngày 03/12/2022. 

- Hoàn thiện hồ sơ và tham mưu UBND huyện tổ chức đánh giá các tiêu chí 

trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 đảm bảo 

tiến độ thực hiện theo quy định. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ, đăng ký thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp 

tỉnh.  

3. Phòng Lao động-TB&XH huyện: Chủ trì, phối hợp Phòng TC-KH 

huyện, Phòng NN&PTNT huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đào tạo nghề cho 

LĐNT năm 2022 và giải ngân vốn đào tạo nghề để Trung tâm GDND-GDTX 

huyện có kinh phí triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao đông nông 

thôn; hoàn thành trước ngày 01/12/2022. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Tổng hợp, báo cáo cụ thể về tình hình thu ngân sách năm 2022. 

- Hoàn chỉnh dự toán ngân sách 2023, báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 

ngày 30/11/2022. 

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương để giúp 

khẩn trương 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. 

- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan; UBND xã Tân Lập, Đăk Ruồng tham 

mưu UBND huyện cho chủ trương triển khai đồ án lập quy hoạch nông thôn giai 

đoạn mới đối với 02 xã Tân Lập, Đăk Ruồng theo quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo và tham mưu chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, địa 

phương xây dựng dự toán 2022 chưa sát, phải điều chỉnh trong năm. 

5. 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; đồng thời đẩy mạnh 

thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho LĐNT. 
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6. Phòng KT-HT hướng dẫn Trung tâm MTDV ĐT huyện xây dựng 

phương án sửa chữa hệ thống điện công lộ để sớm triển khai thực hiện. 

7. Trung tâm MTDV ĐT huyện: Phối hợp phòng KT-HT, TC-KH và các 

cơ quan liên quan tham mưu và triển khai phương án thu gom rác thải trên địa 

bàn theo đúng quy định. 

8. Bảo hiểm xã hội: Tiếp tục tham mưu và thực hiện có hiệu quả các giải 

pháp để người dân tham gia các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Phấn 

đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, y tế và bảo hiểm tự nguyện trong 

năm 2022. 

9. Phòng Dân tộc: Phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn 

tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân chấp 

hành các quy định của Pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình; Luật bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em...; tranh thủ và phát huy vai trò của các tổ chức 

chính trị - xã hội, trưởng thôn, già làng, người có uy tín tham gia thực hiện công 

tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt luật bảo vệ trẻ em, không để 

xảy ra tình trạng tảo hôn. 

10. Phòng Nội vụ: phối hợp với BHXH huyện và các cơ quan, địa phương 

liên quan tham mưu giải quyết nội dung kiến nghị của công dân Tống Văn 

Chung theo đúng quy định; hoàn thành trước  ngày 06/12/2022. 

11. Về chuẩn bị nội dung tổng kết năm 2022: 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát và báo cáo kết quả thực hiện tất cả 

các nhiệm vụ được giao trong năm 2022; hoàn thành và gửi về UBND huyện (qua 

Văn phòng HĐND-UBND huyện tổng hợp) trước ngày 10/12/2022. 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, tham mưu các nội dung và điều 

kiện cần thiết khác để tổ chức Hội nghị tổng kết 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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