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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp giao ban tuần ngày 16/7/2021

Sáng ngày 16/7/2021, 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 Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch Thường
trực UBND huyện; đồng chí Phạm Vũ Tú - 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. Các phòng, ban, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ Hai - Hội
đồng nhân dân huyện khóa XIII; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác
cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp rà soát, đánh giá hiệu quả
của việc triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn
2017-2020; tham mưu, đề xuất UBND huyện tập trung phát triển, nhân rộng các mô
hình có hiệu quả kinh tế cao. Thời gian thực hiện: trước ngày 30/7/2021.
- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai sản xuất vụ Mùa; tăng cường
công tác phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, khẩn trương phối hợp
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, UBND xã Ia Băng khoanh vùng, dập dịch; theo
dõi, đôn đốc triển khai kế hoạch trồng cây phân tán.
- Nghiên cứu, tham mưu việc thực hiện chuyển đổi giống cây trồng đối với
diện tích 60 ha lúa kém hiệu quả tại làng Me, xã Ia Piơr; thường xuyên kiểm tra, đôn
đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn
huyện.
- Tham mưu UBND huyện làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Ia Băng, Ia
Pia, Ia Drang về công tác xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số.
3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp UBND xã Ia Boòng và xã Ia Vê
tập trung quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện 02 mô hình sản xuất lúa đảm bảo
theo đúng quy trình kỹ thuật; chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT,
các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật
nuôi đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; dịch tả lợn Châu Phi; bệnh
khảm lá virus hại sắn; sâu keo mùa thu hại ngô.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
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- Tham mưu, đề xuất UBND huyện cấp bổ sung kinh phí hoạt động năm 2021
cho Đội Công trình đô thị - Nước sạch - Vệ sinh môi trường để thực hiện đào hố bãi
rác và trang bị đồ bảo hộ y tế để thu gom rác tại 02 khu cách ly tập trung trên địa
bàn thị trấn Chư Prông theo đúng quy định.
- Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
tham mưu UBND huyện cấp kinh phí thực hiện Dự án phát triển chăn nuôi nông hộ
năm 2020.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Khẩn trương lập các nhiệm vụ quy hoạch dự kiến thực hiện trong giai đoạn
2021 - 2025 báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) để tổng hợp
vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng giá đất; chuẩn bị các thủ tục để triển khai đấu
giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu quy hoạch trên địa bàn
huyện theo kế hoạch.
- Tiếp tục tham mưu UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc UBND xã Ia
Mơ trong việc xử lý vụ vi phạm khai thác cát trái phép tại xã Ia Mơ.
- Rà soát, thống kê rà soát, thống kê quỹ đất hiện còn tại các khu quy hoạch
để tham mưu UBND huyện quản lý, sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí.
7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp UBND xã Ia
Băng kiểm tra, xác minh vụ việc Công ty chế biến hoa quả Việt Xanh (thuê nhà
xưởng của Công ty Hoàng Anh Gia Lai Agrico tại thôn Phú Tân, xã Ia Băng) nợ
lương của 220 công nhân làm việc tại nhà máy; tham mưu UBND huyện báo cáo
UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 27/7/2021.
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất trường học;
thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 gắn với đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
9. Phòng Nội vụ:
- Chủ trì, phối hợp Công an huyện tham mưu UBND huyện kiện toàn, tổ chức
lại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, trong
đó, thành lập mới 01 chốt kiểm soát tại khu vực cầu Ia Lốp, thuộc địa phận làng
Ring, xã Ia Mơ (nút giao thông nối Quốc lộ 14C giữa huyện Chư Prông và huyện Ea
Súp, tỉnh Đắk Lắk).
- Tiếp tục tham mưu UBND huyện kiện toàn tổ chức các phòng, ban, đơn vị
theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã.
10. Thanh tra huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra; rà soát,
chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng giai
đoạn 2017-2020.
11. Văn phòng HĐND và UBND huyện:
- Chủ trì xây dựng, đề xuất Quy chế làm việc của UBND huyện và tham mưu
Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Thành viên
UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
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- Hàng tuần tổng hợp, báo cáo tình hình giải quyết các thủ tục hành chính qua
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện (nêu rõ số lượng hồ sơ trễ hạn).
12. Công an huyện:
- Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp triển
khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ.
- Tiếp tục phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Ia Mơ điều
tra, xác minh các đối tượng thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn xã
Ia Mơ theo chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NL ngày 13/7/2021 của UBND
huyện; chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng
phát tờ rơi quảng cáo cho vay nợ.
- Chỉ đạo các lực lượng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid19 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào
địa bàn huyện với quyết tâm phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Chủ trì,
phối hợp các đơn vị có liên quan cung cấp đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho
lực lượng làm việc tại các chốt theo đúng quy định.
13. Ban Đền bù Giải phóng mặt bằng huyện khẩn trương phối hợp với Phòng
Tài chính - Kế hoạch hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán kinh phí tổ chức
thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với Công trình Thủy lợi Ia Púch theo
đúng quy định.
14. Đội Công trình đô thị - Nước sạch - Vệ sinh môi trường lập thủ tục trình
UBND huyện giao nhiệm vụ thực hiện đào hố bãi rác và trang bị đồ bảo hộ y tế để
thu gom rác tại 02 khu cách ly tập trung trên địa bàn thị trấn Chư Prông theo đúng
quy định.
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 16/7/2021, 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;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Các CV VP HĐND-UBND huyện (theo dõi);
- Lưu: VT+TH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Tiến Tạo

