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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 02/7/2021

Sáng ngày 02/7/2021, 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. Phòng Nông nghiệp và PTNT:
- Tiếp tục tập trung hướng dẫn các địa phương sản xuất vụ Mùa; tham mưu
UBND huyện thống kê diện tích cây trồng bị thiếu nước tưới, bị chết do lượng mưa
chưa đảm bảo để chủ động phương án khắc phục, hỗ trợ; đôn đốc, nhắc nhở, hướng
dẫn các địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp
ứng phó với thiên tai.
- Tham mưu UBND huyện hướng dẫn các cơ sở, cửa hàng kinh doanh giống
cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện hoạt động kinh doanh theo
đúng các quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, trong
phạm vi quản lý, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở, cửa hàng thực hiện
đúng quy định.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, hướng dẫn UBND xã Thăng Hưng,
xã Ia Ga và thị trấn Chư Prông phối hợp với các điểm thi lập dự toán kinh phí; tham
mưu, đề xuất UBND huyện hỗ trợ kinh phí để đảm bảo công tác phục vụ kỳ thi Tốt
nghiệp THPT năm 2021 cho UBND xã Thăng Hưng, xã Ia Ga và thị trấn Chư Prông
theo đúng quy định.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt các đồ án điều chỉnh quy hoạch chi
tiết xây dựng đã được UBND huyện giao nhiệm vụ.
- Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi
trường, các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND huyện
phương án đầu tư Dự án Chợ Thị trấn.
- Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Tổ công tác liên ngành, tham mưu UBND
huyện văn bản chấn chỉnh việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện.
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- Tham mưu UBND huyện tổ chức làm việc với các chủ đầu tư dự án điện gió
trên địa bàn huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc vận chuyển thiết bị
siêu trường, siêu trọng vào dự án.
4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch, thăm, tặng quà các gia đình
chính sách, người có công nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
- Phối hợp Huyện đoàn, các phòng, ban, đơn vị có liên quan tổ chức tốt Lễ
thắp nến tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đặc biệt quan tâm đến công tác
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn huyện quản lý và sử dụng các
nguồn kinh phí theo đúng quy định.
- Kiểm tra, rà soát các phòng học hư hỏng, xuống cấp không sử dụng được;
báo cáo, đề xuất UBND huyện kịp thời sửa chữa để đảm bảo môi trường dạy và học
an toàn cho học sinh và giáo viên.
6. 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; đồng thời,
thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cũng như phòng, chống dịch bệnh thời điểm
giao mùa.
7. 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.
- Phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin triển khai thực hiện chữ ký số, đẩy
mạnh xử lý văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy
định.
8. Công an huyện:
- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã phối hợp các lực lượng chức
năng triển khai tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, đảm bảo
an ninh trật tự trên địa bàn.
- Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện, Ban An toàn
giao thông huyện chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Phối hợp UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Công an xã kiểm tra, rà soát, thống kê số
lượng phương tiện “độ chế”; lập thủ tục tịch thu xe “độ chế” không đảm bảo an toàn
khi tham gia giao thông.
9. Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp các Ban Quản lý rừng phòng hộ, các lực
lượng chức năng, các địa phương có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm kê,
tháo dỡ chòi rẫy nằm trên đất lâm nghiệp; tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện
kê khai, tự giác nhổ bỏ cây trồng nông nghiệp, tháo dỡ lán, chòi dựng trái phép trên
đất lâm nghiệp.
10. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp:
- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã Ia Boòng, Ia Vê phối hợp
với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mô
hình sản xuất lúa theo đúng quy trình kỹ thuật; đồng thời phối hợp Mặt trận và các
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đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chăm sóc diện tích lúa
tại 02 mô hình điểm đảm bảo đạt hiệu quả cao.
- Tiếp tục phối hợp các xã, thị trấn triển khai tốt công tác phòng, chống dịch
bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, đặc biệt
quan tâm công tác phòng, chống dịch đối với Trang trại chăn nuôi bò thịt của Công
ty TNHH MTV chăn nuôi bò Trung Nguyên tại xã Ia Púch; đôn đốc, nhắc nhở các
địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về tình hình dịch viêm da
nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn huyện.
11. Về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường, các lực lượng chức năng, UBND các xã,
thị trấn tăng cường công tác phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên
khoáng sản trên địa bàn.
- UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả phương án quản lý,
bảo vệ tài nguyên khoáng sản; phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; tăng cường
công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật về khoáng sản cho
các doanh nghiệp và người dân; vận động nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác các
hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản trái phép. Chủ tịch UBND
cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra
tình trạng vi phạm trên địa bàn quản lý.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ,
UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp các vụ khai thác tài nguyên khoáng sản trái
phép trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo, đề xuất UBND huyện
kiểm điểm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các địa phương để xảy
ra vi phạm. Thời gian thực hiện: trước ngày 15/7/2021.
12. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Công an xã kiểm tra, rà soát, thống kê số
lượng phương tiện “độ chế”, không đủ điều kiện lưu hành trên địa bàn để có kế
hoạch tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng các loại xe độ chế, không
đủ điều kiện lưu hành tham gia giao thông.
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 02/7/2021, 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.
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