ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHƯ PRÔNG
Số: 229

/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chư Prông, ngày12 tháng 8 năm 2021

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 06/8/2021

Sáng ngày 06/8/2021, 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 Ksor Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ
trưởng các phòng, ban chuyên môn, các ngành liên quan1; 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 đồng chí Thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn
vị triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 20212026. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường kỷ
cương, kỷ luật; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Trung tâm
Dịch vụ Nông nghiệp kiểm tra, theo dõi diện tích cà phê tái canh; việc triển khai 02
mô hình sản xuất lúa Mùa tại xã Ia Boòng và xã Ia Vê; kịp thời phát hiện và có các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn các xã xử lý
diện tích sắn bị nhiễm bệnh Khảm lá virus theo đúng quy định.
3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các phòng,
ban, đơn vị, địa phương, UBND các xã, thị trấn tập trung công tác phòng, chống
thiên tai, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ; thường xuyên
kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai theo
phương châm “4 tại chỗ”.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo dõi, bám sát tình hình giá cả, quản
lý chặt chẽ giá cả thị trường.
- Tham mưu UBND huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn sử dụng nguồn
kinh phí thực hiện phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao
động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo đúng quy định.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND huyện đã giao
về công tác quy hoạch; chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các xã,
thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân phát quang bụi rậm, khơi thông cống,
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rãnh để đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo an toàn cho các công trình giao
thông trong mùa mưa bão.
- Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, các lực lượng chức năng
tăng cường theo dõi, bám sát tình hình giá cả, cung cầu hàng hóa, quản lý chặt chẽ
giá cả; phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng,
tăng giá.
6. Phòng Văn hóa và Thông tin khẩn trương phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự
huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu việc lắp
đặt camera giám sát trong các cơ sở cách ly tập trung.
7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan,
đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP
ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021
của Thủ tướng Chính phủ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng.
8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
- Tập trung rà soát, kiểm soát kỹ, không để xảy ra lây nhiễm chéo, công dân
vi phạm quy chế trong các khu cách ly tập trung.
- Chỉ đạo các cơ sở cách ly trên địa bàn huyện báo cáo tình hình hoạt động
hàng ngày về UBND huyện (qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện) để theo dõi, kịp thời
chỉ đạo.
- Chủ trì, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách
các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 của Chính phủ.
- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã Ia O,
Bình Giáo, Ia Boòng xây dựng Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh đảm bảo
đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của huyện.
9. Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp các địa phương tiến hành kiểm tra nguồn
gốc nguyên liệu của các lò gạch, lò than trên địa bàn huyện, xử lý các cơ sở vi
phạm theo đúng quy định.
10. 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; đồng thời,
thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cũng như phòng, chống dịch bệnh thời
điểm giao mùa, dịch bệnh bạch hầu.
11. Công an huyện:
- Tăng cường công tác nắm tình hình nhằm phòng ngừa, đấu tranh với hoạt
động phục hồi tổ chức FULRO “Tin lành Đê ga”; quản lý, giáo dục chặt chẽ số đối
tượng tại cộng đồng. Chỉ đạo Công an xã tham mưu UBND các xã, thị trấn tăng
cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.
12. UBND thị trấn Chư Prông tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt đối với 02 điểm chợ; kiểm soát
chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, không để sơ hở làm lây lan dịch bệnh ra
cộng đồng.
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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 06/8/2021, 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;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Các CV VP HĐND-UBND huyện (theo dõi);
- Lưu: VT+TH.
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