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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 30/7/2021

Sáng ngày 30/7/2021, 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 Ksor Việt - Phó Chủ tịch UBND
huyện; Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, các ngành liên quan 1; 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 trì, phối hợp Trung tâm
Dịch vụ Nông nghiệp tăng cường kiểm tra, theo dõi sát sao tình hình sinh trưởng
của cây trồng, vật nuôi; kịp thời phát hiện và có các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ban Chỉ huy
phòng chống thiên tai và TKCN huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp
xã khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy và lực lượng xung kích phòng
chống thiên tai cấp xã.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai
rà soát tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh đã được cấp GCN ĐKKD; kịp
thời phát hiện, thu hồi GCN ĐKKD đối với các hộ kinh doanh đã ngừng hoạt
động, hoặc đã đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế nhưng không hoạt động
theo đúng quy định.
- Phối hợp Công an huyện tham mưu UBND huyện cấp kinh phí hỗ trợ cho
các chốt kiểm soát phòng, chống dịch theo đúng quy định.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã,
thị trấn chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân phát quang bụi rậm, khơi thông
cống, rãnh để đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo an toàn cho các công trình
giao thông trong mùa mưa bão.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện xử lý vụ vi
phạm khai thác đá xây dựng trái phép tại xã Ia Boòng theo đúng quy định.
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan,
đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực
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hiện 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 trên địa bàn huyện.
7. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục
chuẩn bị chu đáo các cơ sở cách ly trên địa bàn huyện, tổ chức quản lý tốt việc
thực hiện cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định, không
để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo.
8. Công an huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông
tin và Thể thao đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19;
tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc về công
tác phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin sai
sự thật gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch
bệnh.
9. Công an huyện:
- Chỉ đạo các lực lượng tại 04 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và
phương tiện vào địa bàn huyện với quyết tâm phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lan
rộng. Tổng hợp, báo cáo UBND huyện tình hình hoạt động của các chốt trước 16
giờ hàng ngày.
- Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện cấp kinh
phí hỗ trợ cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch 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 30/7/2021, 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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