
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Về việc triển khai thực 

hiện chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Huyện ủy  

 

   

Kính gửi:  

 
  

- Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 

   

Thực hiện Công văn số 1114-CV/HU ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về thực hiện Thông báo số 652-TB/TU ngày 16/12/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị, địa 

phương mình thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện 

ủy tại Công văn số 1114-CV/HU (có Văn bản kèm theo). Tập trung một số nội 

dung chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi, nhất là các bệnh phát sinh trong giai đoạn chuyển mùa ở đàn 

gia súc, gia cầm; trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hướng dẫn Nhân 

dân thực hiện các biện pháp chống rét cho vật nuôi, hạn chế đến mức thấp nhất 

thiệt hại cho người dân. 

2. Triển khai có hiệu quả Công văn số 1113- CV/HU ngày 30/12/2022 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy “triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Quý Mão 2023" Trong đó: 

- Quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận số 1663-KL/TU ngày 

24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh" trước, trong và sau Tết 

Dương lịch và Tết Quý Mão 2023, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 

- Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; 

tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức của người dân trong bảo vệ tài 

sản, ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản; tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Tăng cường công tác quản 

lý thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển, mua bán 

hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, pháo lậu trên địa bàn huyện, nhất là 

thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.  

- Thực hiện tốt công tác dân vận, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, bảo 

đảm mọi nhà, mọi người đều vui xuân, đón Tết no ấm, an toàn, lành mạnh. 
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3. Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các địa phương 

kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống cầu treo dân sinh trên địa bàn huyện; trên cơ 

sở đó có giải pháp hoặc hướng dẫn địa phương gia cố, sửa chữa, khắc phục kịp 

thời tình trạng hư hỏng, xuống cấp công trình nhằm đảm bảo cho việc đi lại an 

toàn của Nhân dân. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h);  

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c);                                                                                                   
- CT, các PCT UBND huyện;                                                  
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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