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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 
 tại Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 02/2023 

    

Sáng ngày 02/3/2023, tại Trụ sở HĐND&UBND huyện đã tổ chức cuộc họp 

giao ban thường kỳ tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023. Chủ trì cuộc họp: 
Đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện; tham dự có các đồng chí Ủy 

viên UBND huyện, lãnh đạo các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn 
huyện và UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

thông qua báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2023; 

ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp, đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch 
UBND huyện chủ trì kết luận: 

Về cơ bản cuộc họp thống nhất với các ý kiến tham gia kiến nghị, đề xuất 
của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như báo cáo trình tại Hội nghị. Trong 
tháng 2 năm 2023, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và toàn 

dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được ổn định và đạt được nhiều kết quả: 
Hướng dẫn Nhân dân tích cực sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023. Tập trung 

cho công tác rà soát nguồn thu, nhiệm vụ chi và báo cáo quyết toán niên độ 
2022. Thực hiện tốt công tác quản lý và bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng 

khan hiếm hàng hóa và sốt giá sau dịp tết nguyên đán. Công tác giáo dục, y tế, 
văn hoá được chỉ đạo thực hiện. Các chính sách xã hội đối với gia đình chính 

sách, người có công được quan tâm đúng mức. Quốc phòng an ninh, trật tự an 
toàn xã hội được đảm bảo. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, tồn tại: Công tác 
triển khai thực hiện thẩm định, thẩm tra các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 

xã nông thôn mới kiểu mẫu; thẩm định các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu 
mẫu, thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số  năm 2022 chậm 
so với kế hoạch đề ra… 

Nguyên nhân của những hạn chế: Vai trò chủ động trong triển khai thực hiện 
nhiệm vụ của cơ quan Thường trực; ý thức, tránh nhiệm của một số địa phương 

trong thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới chưa cao; công tác phối hợp của một số 
ngành, địa phương chưa thật sự nhịp nhàng. 

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh trên địa bàn; UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban, cơ quan, 

đơn vị; UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các 
nhiệm vụ, giải pháp đề ra và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2023 đã đề ra; 
trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây: 
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I. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023, phòng 

trừ sâu bệnh cây trồng; triển khai công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống kênh mương, 
thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất 
nông nghiệp; chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Chủ động phòng 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

2. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án; đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và các 

nguyên, nhiên vật liệu phục vụ thi công,... đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng 
công trình, nhất là vào các tháng mùa khô; phấn đấu giải ngân đạt 100% kế 

hoạch vốn đầu tư công giao đầu năm 2023. 

3. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời chấn chỉnh, xử 

lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong 
việc triển khai nhiệm vụ còn chậm trễ, kéo dài thời gian công việc được giao; 

đặc biệt là các nội dung chỉ đạo trong hệ thống quản lý văn bản và điều hành 
vnptioffice. Đơn vị, địa phương nào không tham mưu hoặc chậm trễ tham mưu 

thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND huyện và 
Chủ tịch UBND huyện. 

4. Triển khai quyết liệt các giải pháp về thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường 

công tác tuyên truyền về nghĩa vụ nộp thuế; thực hiện hiệu quả công tác quản lý 
thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Điều hành chặt chẽ chi ngân sách trong 

những tháng đầu năm. Rà soát, đối chiếu số liệu; chuẩn bị tài liệu liên quan phục 
vụ việc khảo sát của Sở Tài chính về công tác xử lý khoá sổ cuối năm và quyết 

toán ngân sách năm 2022.  

5. Kiểm tra nắm bắt tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực đất đai, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm, hủy 
hoại đất, các trường hợp sử dụng đất không hiệu quả của các tổ chức, cá nhân 

được giao quản lý sử dụng. 

6. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; kiểm tra, xử lý các 

hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; quản lý nhà nước đối với các 
hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản. 

7. Tăng cường công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Nâng 

cao chất lượng tin bài, chuyên mục đảm bảo phục vụ phát sóng trên các kênh . Tổ 
chức thực hiện có hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” và cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”.  

8. 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 trên địa bàn huyện. 

9. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Đề cao vai trò trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong theo dõi, triển khai thực hiện 
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các nhiệm vụ được giao; nghiêm túc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập 
trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; duy trì công tác tiếp 

công dân tại trụ sở; tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công.  

10. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết: Lên phương án, lựa chọn vị trí 
trồng, số hộ tham gia trồng... để thực hiện công tác trồng rừng, cây ăn quả, trồng 

hoa, cây tạo cảnh quan dọc QL24 theo kế hoạch năm 2023; phấn đấu trồng đạt 
và vượt kế hoạch đề ra; trồng cây nào sống cây đó. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

1.1 Hướng dẫn Nhân dân tập trung chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân 
2022-2023. 

1.2 Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, nắm chắc tình hình hạn 
hán, nguồn nước của các sông, suối, hồ chứa để triển khai ngay các giải pháp 

ứng phó với hạn hán.  

1.3 Phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn có phương 

án phòng trừ hiệu quả các loại dịch bệnh trên cây trồng và đàn vật nuôi.  

1.4 Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn các địa phương chuẩn bị tốt 

khâu chọn đất, tên hộ, vùng trồng để triển khai thực hiện trồng rừng, trồng cây ăn quả, 
mắc ca. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Chủ trì, phối hợp Phòng Nông 

nghiệp&PTNT huyện triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm phòng, chống dịch 
cho cây trồng và đàn vật nuôi. Giám sát chặt chẽ việc phun thuốc tiêu độc, khử 

trùng của UBND các xã, thị trấn. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

3.1 Tiếp tục đôn đốc các đơn vị được giao làm chủ đầu tư quyết toán các dự án 
thuộc kế hoạch vốn năm 2022 và khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, khởi công, 

thi công các công trình, dự án đã được UBND huyện giao trong năm 2023. 

3.2 Chủ động đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu, chú trọng công tác phân tích, 

đánh giá và dự báo nguồn thu; tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các giải 
pháp về thu hồi nợ đọng thuế; điều hành chặt chẽ chi ngân sách nhà nước theo 

quy định; kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả. Tập trung giải ngân các nguồn vốn 
thuộc kế hoạch vốn năm 2023; kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư công 
năm 2023. 

3.3 Khẩn trương tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phát huy 
những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh năm 2022 và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh 
(DDCI) huyện Kon Rẫy năm 2023.  

3.4 Rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND huyện điều chỉnh nguồn vốn đối 
với đơn vị, địa phương không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện đối với 

các nguồn vốn năm 2023. Giải trình, làm rõ đối với các đơn vị, địa phương  triển 
khai thực hiện nguồn vốn năm 2022 phải chuyển nguồn sang năm 2023.  
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4. Chi cục thuế khu vực số 01 huyện: Làm việc với các địa phương, cơ 
quan liên quan (tỉnh và huyện) để xác định rõ các nguồn thu trên địa bàn (cập 

nhật thường xuyên và có số liệu cụ thể tại báo cáo hàng tháng). Chủ trì, phối hợp 
Phòng TC-KH huyện và đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng kế 
hoạch thực hiện thu ngân sách trên địa bàn nhằm đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu, 

kế hoạch đề ra. Hoàn thành gửi về UBND huyện (qua Phòng TC-KH huyện) 
trước ngày 15/3/2023. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

5.1 Tham mưu, thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với đất ở, đất nông nghiệp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND các 
xã, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản. 

Đồng thời tham mưu, đề xuất UBND huyện đối với những địa phương không 
thực hiện hoặc chậm trể trong việc thực hiện báo cáo và những công việc có liên 

quan. 

5.2 Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các 

công trình, dự án trên địa bàn huyện. 

5.3 Tham mưu UBND huyện Văn bản chỉ đạo tăng cường công tác giải 

quyết thủ tục hành chính về đất đai; đặc biệt trong công tác cấp giấy chứng nhận 
lần đầu. Định kỳ, hàng tháng, trước ngày 20 tổng hợp báo cáo kết quả tiếp nhận 
và xứ lý các hồ sơ đất đai về UBND huyện để biết, chỉ đạo xử lý. 

5.4 Phối hợp UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn tất các thủ tục đất 
đai để triển khai xây dựng nhà làm việc cho Công an các xã, thị trấn đảm bảo 

diện tích để sinh hoạt và công tác. Báo cáo tiến độ triển khai tại Hội nghị giao 
ban tuần ngày 06/3/2023 để UBND huyện biết, chỉ đạo. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

6.1 Tăng cường quản lý trật tự HLATGTĐB; đặc biệt tại tuyến QL24 đoạn 

từ thôn 1 xã Tân Lập đi thị trấn Đăk Rve (đoạn mở rộng tuyến QL24); đồng 
thời, xử lý và đề nghị tháo dỡ các trường hợp vi phạm HLATGTĐB, xây dựng 

trái phép (nếu có).  

6.2 Đẩy nhanh tiến độ thẩm định chất lượng công trình; quản lý tốt các hoạt 

động thương mại, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn; tăng cường thực 
hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất 
lượng, thực hiện kiểm tra, rà soát trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. 

6.3 Tổng hợp, rà soát lại tất cả các biển báo, chỉ báo, làn đường, phần 
đường giao thông không đảm bảo, có bất cập trong quá trình lưu thông để tham 

mưu UBND huyện kiến nghị Sở GTVT, đơn vị chức năng thay thế, bổ sung, 
chỉnh sửa cho phù hợp. 

6.4 Phối hợp Phòng TN&MT huyện; UBND các xã, thị trấn đề xuất, bổ 
sung quy hoạch các trạm cân trên địa bàn. Đảm bảo các trạm cân hoạt động 

đúng theo quy định. 
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6.5 Tham mưu UBND huyện phương án quản lý chung các nghĩa trang tại 
các địa phương; quy hoạch, bố trí cụ thể khu chôn cất; hệ thống đường ra, vào 

khu nghĩa trang… 

7. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội:  

7.1 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.  

7.2 Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi đời sống sinh 
hoạt của người dân ảnh hưởng của hạn hán, nhất là các hộ nghèo, hộ gia đình chính 

sách, đồng bào dân tộc thiểu số. 

7.3 Triển khai công tác đào tạo nghề theo kế hoạch đề ra; xây dựng kế hoạch 

thực hiện công tác phòng, chống mại dâm; bình đẳng giới năm 2023. 

8. Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm VH-TT-DL-TT:  

8.1 Hướng dẫn, triển khai các hoạt động tuyên truyền các ngày Lễ lớn của 
đất nước, của tỉnh; tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao; nâng cao chất 

lượng tin, bài, chuyên mục đảm bảo phục vụ phát sóng trên các kênh. Thực hiện 
đăng tải và thường xuyên cập nhật các thông tin, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch, 

các văn bản quy phạm pháp luật mới, cơ chế, chính sách về ưu đãi, thu hút đầu 
tư và cơ chế, chính sách khác liên quan đến doanh nghiệp, các kết quả tham vấn 
của huyện và ý kiến trả lời doanh nghiệp lên Trang thông tin điện tử của huyện 

để tăng điểm Chỉ số tính minh bạch trong công tác cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh năm 2022 và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) huyện 

Kon Rẫy. 

8.2 Phòng Văn hóa-Thông tin khẩn trương tham mưu UBND huyện kế 

hoạch triển khai phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. 

8.3 Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện:  

9. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
phòng, chống dịch bệnh. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo, quản lý ngành y; tiếp tục đổi mới toàn diện thái độ, phong cách 
phục vụ của cán bộ y tế, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng 

của người bệnh. Duy trì và triển khai tốt công tác khám và điều trị, đảm bảo trực 
cấp cứu thường xuyên.  

10. Phòng GD&ĐT huyện, Trường THPT Chu Văn An, Trường PTDT Nội trú:  

10.1 Ổn định nề nếp dạy và học; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 
và công tác phổ cập giáo dục. Tổ chức tốt các hội thi, hội giảng; có kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra toàn diện tại một số đơn vị trường.  

10.2 Trường THPT Chu Văn An, Trường PTDT Nội trú: Tuyên truyền, vận 

động học sinh không điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi hoặc không 
có giấy phép lái xe theo quy định. Thường xuyên tổ chức các Hội thi tìm hiểu 

về an toàn giao thông cho đoàn viên thanh thiếu nhi, trong đó  vận dụng linh 
hoạt, sáng tạo hơn nữa trong hình thức triển khai để đoàn viên thanh thiếu nhi dễ 
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tiếp cận, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông. Xây dựng mô hình “Cổng 
trường an toàn giao thông”; tổ chức để học sinh ký cam kết không vi phạm pháp 

luật về trật tự an toàn giao thông.  

Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội 
chỉ đạo về công tác tuyển sinh học sinh vào học THPT, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạc 

đề ra. 

11. Công an huyện:  

11.1 Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
về an toàn giao thông đến toàn thể người dân trên địa bàn; trong đó, chú trọng 

lứa tuổi thanh niên, các em học sinh trên địa bàn nhằm kiềm chế tai nạn giao 
thông; kiểm tra, nhắc nhở hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với các em học sinh 

đi xe máy phân phối lớn khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao 
thông. 

11.2 Tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 
06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đảm bảo 
theo lộ trình và kế hoạch đề ra. Định kỳ, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện về 

UBND huyện để biết, chỉ đạo xử lý.  

12. Ban CHQS huyện: Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương triển 
khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định để triển khai thực hiện 

Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon 
Rẫy tại thôn 7, xã Đăk Tơ Lung. 

12. Phòng Nội vụ huyện:  

12.1 Tham mưu UBND huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về 

tôn giáo trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện văn hóa 
công sở, đạo đức công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

12.2 Rà soát, kiểm tra và tham mưu UBND huyện bố trí, điều động, luân 
chuyển cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã đảm bảo thành phần, vị trí công tác, 

khối lượng công việc đảm bảo theo quy định. 

12.3. Phối hợp Phòng TC-KH đánh giá, xác định trách nhiệm các cơ quan, 

địa phương liên quan về kết quả thực hiện chỉ tiêu DDCI của huyện năm 2022. 

13. Thanh Tra huyện: Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra 
năm 2023; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; duy trì 

công tác tiếp công dân tại trụ sở. 

14. Hạt Kiểm lâm:  

14.1 Thường xuyên kiểm tra công tác PCCCR đối với các đơn vị chủ rừng và 
Tổ công tác liên ngành các xã, thị trấn. Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn bám sát nắm bắt 

tình hình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, 
tăng cường tổ chức tuần tra, truy quét các khu vực xảy ra tình trạng phá rừng, khai 

thác, vận chuyển lâm sản trái phép và khu vực giáp ranh; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền phổ biến Luật bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục theo dõi, hướng dẫn người 
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dân phát dọn nương rẫy đảm bảo theo quy định. 

14.2 Khẩn trương phối hợp lực lượng chức năng, xác lập hồ sơ để chuyển cho 

cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện để tiến hành khởi tố và xử lý theo quy 
định đối với các đối tượng phá rừng làm nương rẫy tại tiểu khi 510 xã Đăk Tơ 
Lung. Bên cạnh đó, tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên 

quan.  

15. Các đơn vị chủ rừng: Tăng cường công tác QLBVR&PCCCR trên địa 

bàn thuộc lâm phần mình quản lý. Tăng cường lực lượng, duy trì chế độ trực 
nghiêm túc tại các chốt, trạm trên địa bàn. Nơi nào để xảy ra tình trạng xâm hại 

rừng thuộc lâm phần mình quản lý thì Thủ trưởng nơi đó chịu trách nhiệm trước 
UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện. 

16. Phòng Tư pháp: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật  

17. UBND các xã, thị trấn 

17.1 Kiểm tra, nắm chắc, cụ thể diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị khô 
hạn, các giếng nước, công trình nước sinh hoạt tập trung để có giải pháp chống 

hạn kịp thời; vận động Nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, 
đắp đập tạm, ao, hồ, giếng, thực hiện tưới nước tiết kiệm, hợp lý. 

17.2 Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi 
để phát hiện, sớm xử lý kịp thời các ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh không để 
lây lan ra diện rộng. 

17.3 Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông tại địa phương mình; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết 

kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân. 

17.4 Tăng cường công tác tuần tra, truy quét tại các điểm nóng về tình 

trạng khai thác lâm sản trái phép, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ 
rừng, PCCC rừng trong mùa khô; duy trì, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt. Cử cán bộ trực phòng 
cháy, chữa cháy rừng 24/24h; hướng dẫn, yêu cầu người dân đăng ký thời gian 

đốt rẫy; có kế hoạch giám sát người dân trong thời gian đốt nương, rẫy nhằm 
tránh tình trạng cháy lan vào rừng. Kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường 

hợp phát nương, làm rẫy trên diện tích không có giấy chứng nhận QSDĐ.  

17.6 Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình  
Chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch năm 2023 đảm bảo đúng tiến độ 

theo kế hoạch đề ra. 

17.7 Xây dựng Kế hoạch quản lý và kiểm soát tốt diện tích đất được giao; 

trong đó, phải phân loại, nắm cụ thể từng diện tích đất, mục đích sử dụng, kế 
hoạch sử dụng…để quản lý, sử dụng hiệu quả. 

17.8 Nắm chắc địa bàn tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng trái 
phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông 

đường bộ. 
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17.9 Quản lý, chỉnh trang khuôn viên, quy hoạch nghĩa trang nhân dân tại 
các địa phương.  

17.10 Chủ tịch UBND xã,thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện thu ngân 
sách trên địa bàn nhằm đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

17.11 Chủ tịch UBND xã Đăk Kôi khẩn trương phối hợp lực lượng chức 

năng tổ chức các cuộc tuần tra, truy quét; tăng cường công tác quản lý bảo vệ 
rừng tại khu vực giáp ranh Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. Hoàn thành và báo cáo kết 

quả về UBND huyện trước ngày 08/3/2023 để biết, chỉ đạo. 

18. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Tham mưu xây dựng kế hoạch Chủ 

tịch UBND huyện làm việc với các địa phương; các Phó Chủ tịch UBDN huyện 
làm việc với các phòng, cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị và triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023. 

19. Các đơn vị được giao nêu trên: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được 

giao báo cáo kết quả triển khai thực hiện bằng văn bản gửi về UBND huyện 
(qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) , đồng thời gửi qua hộp thư công vụ: 

vphdndubnd.kry@kontum.gov.vn trước ngày 20/3/2023.  

20. Ngoài các nội dung chỉ đạo theo Thông báo. Thủ trưởng các Phòng, ban 

chuyên môn thuộc huyện triển khai thực hiện các nội dung được UBND huyện giao 
tại Chương trình trọng tâm tháng 3 của UBND huyện (có phụ lục Chương trình gửi 
kèm). Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện.  

UBND huyện báo để đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
Nơi nhận:              
- TT HĐND huyện;                                                                                 
- CT, 02 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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