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Kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp giao ban tuần, ngày 04/6/2021

Sáng ngày 04/6/2021, UBND huyện tổ chức cuộc họp giao ban tuần theo quy
chế, đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì
cuộc họp; tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Vũ Tú, đồng chí Ksor Việt - Phó Chủ
tịch UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, các ngành liên quan;
Chủ tịch UBND thị trấn.
Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình công tác trong tuần, những
khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất một số nội
dung công tác. Đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND
huyện kết luận chỉ đạo:
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ động theo dõi sát tình hình thời tiết, tiếp tục tập trung hướng dẫn các
địa phương triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa; công tác phòng, chống dịch bệnh
trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò.
- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn kiện
toàn, tái khởi động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương
có liên quan tập trung triển khai có hiệu quả 02 mô hình sản xuất lúa mùa tại xã Ia
Boòng và xã Ia Vê; chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây
trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan kiểm tra việc sử dụng đất
địa điểm quy hoạch xây dựng bia tưởng niệm chiến thắng cứ điểm 771, làng Siêu,
xã Ia Tôr; làm việc với UBND xã, các hộ dân có liên quan, báo cáo kết quả về UBND
huyện.
- Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện.
4. Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu
UBND huyện phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng
các di tích trên địa bàn huyện.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Chỉ đạo Trường THCS Chu Văn An phối hợp tốt trong công tác chuẩn bị
điểm thi dự phòng sẵn sàng phục vụ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Chỉ đạo các trường học quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng quy
định; tăng cường quản lý cơ sở vật chất và học sinh trong thời gian nghỉ hè; có kế
hoạch tu sửa cơ sở vật chất, chăm sóc, xây dựng cảnh quan môi trường trong nhà
trường chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.
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6. Phòng Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND huyện hướng dẫn UBND các
xã đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính,
hộ tịch điện tử theo đúng quy định nhằm góp phần nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện.
7. Phòng Nội vụ:
- Chủ trì, phối hợp Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND
huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, chủ động nắm bắt tình
hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về
tín ngưỡng, tôn giáo.
- Khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức
Đội Công trình - Nước sạch - Vệ sinh môi trường huyện.
8. Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 huyện trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống
dịch bệnh; quản lý tốt các trường hợp cách ly tại nhà theo đúng quy định; nâng cao
hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng; đồng thời, thực hiện tốt công tác
khám, chữa bệnh cũng như phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa.
9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tập trung triển khai kế hoạch diễn tập tác chiến
phòng thủ cấp xã năm 2021.
10. Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện tham mưu UBND huyện triển khai công
tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án: Công viên cây xanh ven hồ
và Quảng trường huyện.
11. Hạt Kiểm lâm: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên
quan, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng,
phòng chống cháy rừng, trồng rừng và chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng.
Trên đây là kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần, ngày 04/6/2021, UBND huyện thông
báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT.HU, TT.HĐND huyện (thay b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Các CV VP HĐND-UBND huyện (theo dõi);
- Lưu: VT+TH.
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