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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện  

tại buổi họp giao ban tuần ngày 06/3/2023 

 

Sáng ngày 06/3/2023, 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 

- 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; bên cạnh đó, chủ động rà soát, 

kiểm tra và tổ chức nghiệm thu diện tích rừng trồng năm 2022 theo quy định. 

Hoàn chỉnh hồ sơ rừng trồng năm 2023. 

- 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. 

- Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, 

đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là 

liên quan đến đất đai, tài nguyên... 

2. Giao Thanh tra huyện: Tổ chức thanh tra toàn diện và làm rõ trách 

nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến hồ sơ GPMB, đất đai và kết quả thực 

hiện chỉ đạo của UBND huyện về xử lý đơn kiến nghị của bà Trần Thị Kim 

Thủy, cư trú tại thôn 01, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.   

3. Phòng NN&PTNT huyện:  

- Hướng dẫn các địa phương, người dân về các biện pháp phòng chống 

hạn hạn, đảm bảo nước cho sản xuất; phòng chống hiệu quả các loại sâu bệnh. 

- Khẩn trương tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch trồng cây phân 

tán năm 2023 trên địa bàn huyện, đèo Măng Đen, khuôn viên, trụ sở, dọc Quốc 

lộ 24 (trong đó: Xây dựng kế hoạch cụ thể từng nội dung, nhiệm vụ, cơ quan 

chủ trì, vị trí, nơi trồng, phân bố cây, chăm sóc, quản lý, nghiệm thu, báo cáo 

kết quả…). Hoàn thành kế hoạch trước ngày 10/3/2023. 
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4. Phòng TN&MT huyện: 

- Chủ động phối hợp Ban CHQS huyện khẩn trương hoàn tất các thủ tục 

liên quan để triển khai thực hiện công tác đền bù, GPMB dự án Trường bắn, 

thao trường huấn luyện Ban CHQS huyện. Phối hợp Ban CHQS huyện thường 

xuyên báo cáo tiến độ triển khai thực hiện về UBND huyện để biết, chỉ đạo. 

- Phối hợp Công an huyện, các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu 

về hồ sơ đất dự kiến xây dựng Nhà công an xã theo đúng quy định. 

5. Trung tâm MTDVĐT: Tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ; 

chăm sóc cây phân tán, cây cảnh.. khu vực quản lý, nhất là khu vực quảng 

trường trung tâm, đèo Măng đen. 

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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