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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Võ Văn Lương - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch  

UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Đăk Ruồng về tình hình  

triển khai nhiệm vụ KT-XH năm 2023 

 

Ngày 15/3/2023, đồng chí Võ Văn Lương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ 

tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Đăk Ruồng về công tác 

triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023. Tham dự họp còn có 

Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Phòng Nông 

nghiệp&PTNT, Phòng Lao động-TB&XH, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Phòng 

TN&MT, Phòng GD&ĐT, Phòng VH-TT, Phòng Dân tộc, Hạt kiểm lâm, Văn 

phòng HĐND&UBND huyện. Thường trực Đảng ủy, HĐND, Ủy ban 

MTTQVN, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, CBCC; các đơn vị Chủ rừng, Hiệu 

trưởng các đơn vị trường học đóng chân trên địa bàn. 

Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Đăk Ruồng báo cáo tình hình triển khai 

các nhiệm vụ KT-XH trên địa bàn xã năm 2023; ý kiến của các thành phần tham 

gia buổi làm việc; đồng chí Võ Văn Lương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch 

UBND huyện kết luận: 

Trong những tháng đầu năm 2023, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 

trên địa bàn xã được Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã quan tâm 

chỉ đạo thường xuyên; đã hoàn thành tốt bước chuẩn bị cho công tác trồng rừng, 

cây ăn quả, mắc ca; công tác triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng NTM năm 2023 được quan tâm triển khai thực hiện; công tác phòng 

chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được quan thực hiện tốt; tình 

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định..... 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, tồn tại:  Vi phạm 

trật tự xây dựng vẫn còn xảy ra và chưa xử lý triệt để; việc xử lý các biển báo 

quảng cáo được đặt không đúng nơi quy định chưa hiệu quả; một số hộ dân buôn 

bán gây mất ATGT khu vực dọc Quốc lộ 24…  

Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH của xã, 

UBND huyện yêu cầu UBND xã Đăk Ruồng và các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Đề nghị Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN xã tiếp tục quan tâm chỉ 

đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp với sự vào cuộc và đoàn kết cao độ của toàn 

hệ thống chính trị của xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện tốt 



  

nhất cho UBND xã thực hiện nhiệm vụ KT-XH trong năm 2023… và đưa các 

nội dung nêu trên vào chương trình, Nghị quyết của Đảng để triển khai thực 

hiện. Tổ chức phân công, phân nhiệm cho từng đảng ủy viên phụ trách từng lĩnh 

vực cụ thể; phụ trách tiêu chí NTM, phụ trách hộ nghèo; phụ trách trồng rừng, 

trồng cây phân tán.....Xây dựng, nhân rộng những mô hình điểm, điển hình tiên 

tiến để làm thay đổi nếp nghĩ cách làm vùng đồng bào DTTS.  

2. Yêu cầu UBND xã: 

2.1. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ năm 2023, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt 

ngay từ đầu năm các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về: Chương 

trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh, BCH Đảng bộ huyện, HĐND huyện về kinh tế-xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023; các Chương trình, kế hoạch triển khai của 

UBND huyện.... 

2.2. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và 

PCCCR; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn người dân chăm sóc quản lý, bảo vệ đối với 

các diện tích rừng trồng năm 2021, 2022 và trồng mới năm 2023. 

2.3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng 

sản, xây dựng và thực hiện phương án sử dụng hiệu quả đối với các diện tích đất 

trả về địa phương quản lý, đất công ích. Kiểm tra, kiểm soát và quản lý tốt các 

hoạt động sang nhượng, chuyển nhượng quyền sử đất theo đúng quy định của 

pháp luật, đặc biệt là đất ở, đất sản xuất của hộ đồng bào DTTS; đảm bảo 100% 

các hộ đồng bào DTTS đều có đất ở, đất sản xuất; chủ tịch UBND xã chịu trách 

nhiệm nếu để người dân (nhất là người DTTS) thiếu đất sản xuất, đất ở do sang 

nhượng. 

Kiểm tra, rà soát và giải quyết nghiêm, triệt để theo quy định đối với các 

trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp 

không đúng quy định (xử lý nghiêm và không hợp thức hoá hồ sơ đối với các 

trường hợp cố tình vi phạm; khẩn trương xử lý 01 trường hợp xây dựng trái 

phép trên đất nông nghiệp gần trụ sở Ban CHQS huyện). 

2.4. Tập trung thực hiện tốt các nội dung trong 03 lĩnh vực đột phá, trong 

đó chú trọng: 

- Trên cơ sở các kế hoạch, các chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã cụ 

thể hóa từng nội dung, phần việc, lộ trình triển khai thực hiện (đặc biệt là hố xử lý 

thuốc BVTV tại các cánh đồng, khu sản xuất nông nghiệp; thực hiện dọn dẹp, vệ 

sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm ít nhất 01 lần/tháng; hướng dẫn người dân 

bố trí, sử dụng biển quảng áo phù hợp, đảm bảo mỹ quan...). 

- Làm tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự HLATĐB. Xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 



  

- Tăng cường tuyên truyền, vận động hộ dân thực hiện và xử lý triệt để 

không ô nhiễm môi trường, nhất là chăn nuôi trong khu vực dân cư.  

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC, công 

vụ, công khai, minh bạch... giải quyết kịp thời các hồ sơ của người dân. 

- Nâng cao chất lượng, số lượng tin bài trên Trang thông tin điện tử của 

địa phương. 

2.5. Lĩnh vực Nông thôn mới: Tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí đã 

đạt trong xây dựng NTM, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 

2023. 

2.6. Sản phẩm OCOP: Xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn, 

vận động người dân phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có và phát 

triển thêm các sản phẩm mới; nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX trên 

địa bàn. 

2.7. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo với các biện pháp 

hiệu quả, thiết thực, từng bước nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân. 

2.8. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; chất lượng dạy và học; phối 

hợp có giải pháp để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về trường đạt 

chuẩn; thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục; xây dựng và triển khai 

kế hoạch hoạt động hè, tạo môi trường vui chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu 

thanh thiếu nhi. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập 

cộng đồng. 

2.9. Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn rà soát, điều chỉnh quy ước, hương ước 

phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, gắn với xây dựng thôn, làng văn hóa, xây 

dựng NTM và cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm, làm cho đồng bào 

DTTS vươn lên thoát nghèo. 

2.10. Quản lý tốt các hoạt động thu chi ngân sách trên địa bàn; đảm bảo đạt 

và vượt kế hoạch đề ra vào cuối năm 2023. 

2.11. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết triệt để các nội dung kiến nghị 

chính đáng của người dân. 

* UBND xã Đăk Ruồng thường xuyên báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

các nội dung về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước 

ngày 25 hàng tháng để biết, chỉ đạo xử lý (lồng ghép vào báo cáo tháng của xã). 

3. Về các nội dung kiến nghị, tham gia của xã: 

Về bổ sung cán bộ, công chức cấp xã: Giao Phòng Nội vụ tổng hợp, tham 

mưu (kế hoạch chung của huyện) theo quy định. 

4. Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện: Trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ được giao của đơn vị mình, chủ động phối hợp, giúp UBND xã Đăk Ruồng 

trong triển khai thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2023 đảm bảo đạt và vượt kế 



  

hoạch đề ra. Kịp thời báo cáo, tham mưu UBND huyện đối với những khó khăn, 

vướng mắc theo thẩm quyền. 

UBND huyện báo để đơn vị, địa phương biết triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- CT, 02 PCT UBND huyện (b/c);  

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đăk Ruồng; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu VT.                        

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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