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

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện  

tại buổi họp giao ban tuần ngày 27/02/2023 

 

Sáng ngày 27/02/2023, 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.  

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; 

phấn đấu hạn chế thấp nhất những thiệt hại liên quan đến xâm hại rừng và cháy 

rừng. Nơi nào để xảy ra vi phạm thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương nơi đó chịu 

trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện. Quản lý và chăm 

sóc tốt diện tích rừng trồng năm 2021, 2022. 

- Xây dựng và hoàn thiện phương án (tên hộ, vùng trồng, phù hợp quy 

hoahcj…) để triển khai thực hiện trồng rừng trồng năm 2023 (hoàn thành trước 

ngày 20/3/2023); giao Phòng NN&PTNT chủ trì phối hợp Hạt Kiểm lâm hướng 

dẫn, theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND huyện biết, chỉ đạo. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu rừng trồng 2022 trước ngày 30/4/2023; giao 

Hạt Kiểm lâm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND huyện biết, chỉ 

đạo. 

- Tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng; giám 

sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; thường xuyên theo dõi và đảm bảo 

nguồn nước tưới cho vụ Đông xuân. 

- 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 nghèo bền vững và 

các chính sách an sinh xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để 

giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giảm tỷ lệ trẻ em bị 

suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn huyện. 

2. Phòng TN&MT huyện: Chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn rà soát và 

tham mưu UBND huyện thu hồi đối với các diện tích đã cho các tổ chức, cá nhân 
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thuê đất sử dụng không hiệu quả để làm thủ tục cho các tổ chức, cá nhân khác có 

nhu cầu; trong đó chú trọng đối với các diện tích tại địa bàn xã Đăk pne, Đăk Tờ 

Re. 

3. Hạt Kiểm lâm huyện 

3.1 Khẩn trương tổ chức kiểm tra kế hoạch PCCCR tại các xã, thị trấn, các 

đơn vị chủ rừng để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và nâng cao vai trò, trách nhiệm 

của cơ sở trong công tác PCCCR. Hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND huyện 

tại Hội nghị giao ban tuần vào ngày 06/3/2023. 

3.2 Khẩn trương phối hợp Công an huyện, UBND xã Đăk Tơ Lung và đơn vị 

liên quan hoàn tất thủ tục hồ sơ để tiến hành khởi tố đối với các đối tượng phá rừng 

làm nương rẫy tại xã Đăk Tơ Lung. 

4. Phòng NN&PTNT huyện:  

- Khẩn trương phối hợp đơn vị liên quan, UBND xã Đăk Ruồng, Tân Lập 

hoàn tất hồ sơ liên quan để tham mưu UBND huyện tổ chức lấy ý kiến các ngành 

đoàn thể về kết quả thực hiện xã NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao. Hoàn thành và 

tham mưu UBND huyện các quy trình theo kế hoạch đề ra. Chịu trách nhiệm trước 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về tiến độ, kết quả thực hiện. 

- Hướng dẫn người dân, các địa phương chủ động đảm bảo nguồn nước tưới 

cho sản xuất. 

5. Ban Quản lý DA ĐTXD huyện 

5.1 Phối hợp Phòng VH-TT huyện khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan 

để có cơ sở triển khai thực hiện việc trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử cách mạng: 

Chiến thắng Kon Braih. 

5.2 Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; UBND xã Tân Lập và các đơn vị có 

liên quan tham mưu UBND huyện triển khai các bước tiếp theo để Đầu tư chợ và 

san ủi mặt bằng xung quanh chợ để tổ chức đấu giá đối với  khu vực Chợ thôn 3, 

xã Tân Lập. 

5.3 Rà soát, kiện toàn, tổ chức lại bộ máy cán bộ Ban Quản lý DA ĐTXD 

huyện đảm bảo hoạt động hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

6. Giao đồng chí PCT UBND huyện phụ trách khối kinh tế - sản xuất 

6.1 Chỉ đạo chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 

trồng hoa giấy, cây mai anh đào dọc QL24 năm 2021, 2022 của các đơn vị, địa 

phương liên quan. 

6.2 Kiểm tra công tác quản lý HLATĐB, trật tự xây dựng trên địa bàn xã 

Đăk Ruồng; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm. 

6.3 Làm việc với các ngành liên quan để nghiên cứu và triển khai nguồn vốn 

hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo theo quy định. 

7. Phòng Lao động-TB&XH:  

- Chủ động rà soát và tham mưu UBND huyện thực hiện tốt các chế độ 

chính sách sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, 

bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội. 
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- Tham mưu quản lý chặt chẽ, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử 

dụng lao động chưa đủ tuổi theo quy định. 

8. Phòng GD&ĐT huyện:  

- Tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn, đơn vị liên quan có giải pháp 

hiệu quả để đảm bảo duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học tại các 

cấp học trên địa bàn.   

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác bán trú tại các trường. 

- Phối hợp phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện về biệt phái viên chức 

(văn thư) của đơn vị trường. 

9. Phòng TC-KH hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu UBND huyện tổ chức Hội 

nghị về công tác quản lý vốn đầu tư công; hoàn thành trước ngày 03/03/2023/. 

10. Phòng Y tế: Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra công tác đảm bảo 

VSATTP tại các đơn vị trường thực hiện bán trú. 

11. Phòng VH-TT, Trung tâm VH TT DL TT: tham mưu các giải pháp 

nâng cao hiệu quả việc thu hút đầu tư, phát triển về du lịch trên địa bàn, nhất là 

du lịch cộng đồng; thường xuyên báo cáo UBND huyện biết, chỉ đạo. 

12. Phòng TN-MT chủ trì, phối hợp UBND xã Đăk Tơ Re kiểm tra, rà 

soát các diện tích dự kiến cắt, tái canh Công ty Cao su Kon Tum theo kế hoạch, 

quy hoạch sử dụng đất của huyện thời gian tới để tham mưu UBND huyện có ý 

kiến với Công ty nhằm phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. Đồng thời, hoàn 

thiện hồ sơ để tổ chức ký quy chế phối hợp với Công ty. 

13. Trung tâm MTDV ĐT huyện: 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. 

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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