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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 06/02/2023 

 

Sáng ngày 06/02/2023, tại trụ sở HĐND&UBND huyện (tầng 3) đã tiến hành 

buổi họp giao tuần giữa lãnh đạo UBND huyện với ủy viên UBND huyện, Lãnh 

đạo các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, Hạt Kiểm lâm, Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 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 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung Thông báo số 148/TB-UBND 

ngày 29/12/2022 Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị tổng kết năm 2022, triển 

khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, khẩn trương khắc phục những 

khuyết điểm, tập trung đẩy nhanh những nội dung đang thực hiện và phấn đấu, 

nỗ lực để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2023 đã được UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện đề ra.  

- Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: việc quản lý trật tự 

xây dựng, xử lý biển quảng cáo, HLATĐB;  phương án xử lý các trạm cân; quản 

lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường trong khu dân cư; 

phương án quản lý, sử dụng đất trả về địa phương quản lý; công tác GPMB các 

dự án; xây dựng NTM và hồ sơ các tiêu chí, các xã đạt chuẩn; phương án xây 

dựng điểm thôn thông minh; phương án khai thác quỹ đất tại khu vực chợ thôn 

3, Tân Lập; dự án trùng tu di tích Đồn Kon Braih....  

Các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp cần chủ 

động thực hiện và tham mưu, báo cáo đề xuất lãnh đạo UBND huyện biết, chỉ 

đạo. 

- 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. 

Văn phòng HĐND-UBND huyện rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các 

nội dung vê ftham mưu UBND huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch năm 

2023. 

2. Về các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh 

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp tục thực hiện đảm bảo 

công tác chỉnh trang đường phố, cảnh quan, vệ sinh môi trường; tăng cường công 
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tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động và các hình thức tuyên 

truyền khác về kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh. 

UBND xã Đăk Tơ Re, Đăk Ruồng, xã Tân Lập, thị trấn Đăk Rve: khẩn trương 

triển khai các hoạt động vệ sinh, trang trí đường phố, đặc biệt là dọc các tuyến quốc 

lộ đi qua để cổ động, tuyên truyền các hoạt động Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành 

lập tỉnh Kon Tum. 

 Phòng VH-TT thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo 

UBND Huyện biết, chỉ đạo. 

- Trung tâm VH-TT-DL-TT huyện tham gia các hoạt động tại tỉnh theo kế 

hoạch chung (thi cổ động tuyên truyền, thi ẩm thực...); báo cáo đồng chí PCT 

UBND huyện phụ trách khối chỉ đạo. 

- Phòng Dân tộc: Xây dựng kế hoạch đưa, đón đoàn đại biểu (người DTTS, 

gia đình chính sách) của huyện dự Lễ kỹ niệm đảm bảo an toàn, tiết kiệm. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan khuyết điểm, 

hạn chế được chỉ ra tại Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh 

tra Chính phủ khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm các phương án, biện pháp 

khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo quy định. 

4. BCH Quân sự huyện: Phối hợp các ngành, địa phương liên quan tham mưu 

tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2023. 

Các địa phương quản lý chặt chẽ, tổ chức thăm hỏi, động viên và giao công 

dân đúng thời gian, kế hoạch đề ra. 

5. Phòng TC-KH chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan rà 

soát, tổng hợp các danh mục đầu tư công, để tham mưu UBND huyện xem xét, 

chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành, báo cáo UBND huyện trước 

ngày 20/02/2023. 

6. Phòng GD-ĐT: Tăng cường công tác kiểm tra việc dạy và học tại các 

đơn vị trường (sĩ số học sinh, vệ sinh, cảnh quan trường lớp...) để có biện pháp 

nâng cao chất lượng dạy và học; báo cáo UBND huyện trước 15/02/2023. 

Rà soát, tổng hợp tình hình CSVC các trường trên địa bàn, báo cáo và tham 

mưu các phương án về UBND huyện. 

7. Phòng Y tế: Chủ động phối hợp tham mưu UBND huyện các kế hoạch năm 

2023 theo lĩnh vực phụ trách, nhất là các kế hoạch phòng, chống các loại dịch bệnh 

ở người. 

8. Trung tâm y tế: Rà soát, trang bị CSVC phục vụ khám chữa bệnh cho 

nhân dân tại trung tâm, phòng khám đa khoa khu vực thị trấn, cáctrạm y tế xã, 

nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Trường hợp có khó khăn, vướng 

mắc, báo cáo UBND huyện biết, chỉ đạo. 

 9. Trung tâm MTDV ĐT huyện, BQL ĐTXD và các cơ quan, địa 

phương liên quan: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung Thông báo số 

06/TB-UBND ngày 01/02/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm 
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việc với các ngành về Công trình cấp nước sinh hoạt xã Tân Lập - Đăk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy. 

UBND huyện báo để đơn vị, địa phương biết, 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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