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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện  
tại buổi họp giao ban tuần ngày 13/02/2023 

 

Sáng ngày 13/02/2023, 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. 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 

- Khẩn trương hoàn thiện, hoàn thành hồ sơ thẩm tra, thẩm định các tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn (làng) nông 
thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách khối kinh tế - sản xuất chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra; kịp thời báo 
cáo, đề xuất UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xử lý trách nhiệm đối với các 

đơn vị, địa phương chậm triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. 

- Trên có sở các Chương trình, Kế hoạch của UBND huyện các cơ quan, đơn 

vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện 
ngay từ đầu năm đối với các chỉ tiêu phát triển nông lâm nghiệp (từ khâu chuẩn 
bị, vị trí trồng, giống, đối tượng thực hiện…) . Bên cạnh việc phát triển chỉ tiêu 

nông lâm nghiệp năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch quản 
lý, chăm sóc đối với các diện tích đã trồng trong năm 2022, đảm bảo cây trồng 

sinh trưởng, phát triển tốt. 

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng như: Xây 

dựng các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng, xử lý vật liệu cháy bằng biện 
pháp đốt trước có điều khiển; làm mới và tu sửa đường băng cản lửa và bảng tuyên 

truyền cố định; cắm biển cấm lửa và cấm chặt phá rừng tại các vùng trọng điểm dễ 
cháy rừng... 

- Khẩn trương triển khai khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và tổ chức thực 
hiện Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ đúng 

nội dung và thời gian theo yêu cầu tại Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 
19/01/2023, Thông báo số 08/TB-UBND ngày 03/02/2023 của UBND huyện. 

- Tăng cường chỉnh trang và phát triển đô thị đảm bảo mỹ quan, văn minh, 
an toàn và vệ sinh môi trường gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; xử lý 
nghiêm việc lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi mua bán, quảng cáo…  

- Tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện trồng hoa tạo cảnh quan dọc 
QL24 đoạn qua địa bàn xã Đăk Tờ Re, Đăk Ruồng, Tân Lập và Thị trấn Đăk 

Rve. Các địa phương nêu trên khẩn trương rà soát, đánh giá và báo cáo kết quả 
về Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện trước 14h00 ngày 13/02/2023 để tổng 

hợp, báo cáo UBND huyện biết, chỉ đạo xử lý.  



 2 

Giao Phòng Nông nghiệp&PTNT tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo 
UBND huyện trước 14h00 ngày 14/2/2023; đồng thời tham mưu UBND huyện 

xử lý đối với các địa phương thực hiện không đảm bảo, không hiệu quả. 

2. Trung tâm Môi trường và DVĐT huyện chủ trì, phối hợp UBND xã 

Tân Lập:  

- Kiểm tra, rà soát và tạm thời cho dừng tất cả các hoạt động kinh doanh 

của các hộ dân trong phạm vi Quảng trường Trung tâm huyện. Xây dựng kế 
hoạch, phương án quản lý, sử dụng hiệu quả để phát huy tốt công năng của 

Quảng trường Trung tâm huyện. 

* Đối với các trường hợp người dân có nguyện vọng tổ chức các hoạt động 

kinh doanh tại Quảng trường Trung tâm huyện thì hướng dẫn người dân các hồ 
sơ liên quan và tổng hợp, tham mưu, đề xuất gửi về UBND huyện để xem xét, 
cho ý kiến. 

- Chuẩn bị các điều kiện để trồng cây phân tán tạo cảnh quan tại khu vực 
Quảng trường. 

3. Phòng GD&ĐT huyện: 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. Tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình CSVC 
các trường trên địa bàn, báo cáo và tham mưu các phương án về UBND huyện. 

4. Phòng VH-TT chủ trì, phối hợp phòng KT-HT và các ngành liên quan, 
UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lắp đặt 

các biển quảng cáo không đúng quy định dọc các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ 
(nhất là về hồ sơ, về nội dung, về vị trí lắp đặt...) theo kế hoạch đề ra. Trong quá 

trình thực hiện, các cơ quan, địa phương cần xác lập chặt chẽ các hồ sơ liên 
quan, nhất là biên bản xử lý.... Định kỳ hằng tuần, tháng báo cáo kết quả thực 
hiện về UBND huyện. 

5. Phòng LĐ-TB XH: Kịp thời tham mưu UBND huyện các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn về công tác BVTE và công tác an sinh xã hội. Rà soát, tổng hơp 

tham mưu giải quyết các chế độ cho các cụ cao tuổi theo đúng quy định. Thường 
xuyên rà soát, đề xuất, tham mưu giải quyết các trường hợp hộ nghèo, cận nghèo 

phát sinh trên địa bàn. 

6. Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện: Báo cáo nội 

dung tham mưu cho 01 trường hợp kế toán tại xã Đăk Ruồng chuyển công tác về 
thành phố Kon Tum. 

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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