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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 22/10/2021

Sáng ngày 22/10/2021, 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 Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, các
ngành liên quan; Chủ tịch UBND thị trấn1.
Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình công tác, 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. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, yêu cầu Thủ
trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện
nghiêm các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của Chính phủ, của tỉnh, của huyện;
ưu tiên bảo vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Đề cao kỷ cương,
kỷ luật của người đứng đầu; cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu
trong công tác phòng, chống dịch.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Ia Me khẩn trương
khái toán kinh phí; tham mưu, đề xuất UBND huyện chỉ đạo khắc phục, sửa chữa
kịp thời đường từ thôn Yên Me đi làng Đê - Sơr, xã Ia Me bị xuống cấp, hư hỏng
(theo nội dung Báo cáo số 120/BC-KT&HT ngày 21/10/2021 của Phòng Kinh tế và
Hạ tầng).
- Chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn kiểm tra các tuyến đường có nguy
cơ ngập lụt do mưa, bão; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương chủ động nạo vét, khơi
thông hệ thống mương thoát nước để đảm bảo giao thông thông suốt và bảo vệ các
công trình giao thông.
3. Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc 03 thôn, làng đăng
ký thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS năm 2021; tăng
cường theo dõi diễn biến thời tiết, tham mưu UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT và
TKCN huyện chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu
nạn.
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát các lô, thửa đất ở trên địa
bàn huyện chưa đấu giá QSDĐ, báo cáo UBND huyện trước ngày 30/10/2021 để
theo dõi, chỉ đạo; chủ trì, phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện
hướng dẫn các trường học, Trạm Y tế xã lập hồ sơ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất theo quy định.
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5. Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế huyện,
các ngành chức năng tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ
sở hành nghề y dược tư nhân đang hoạt động trên địa bàn huyện để kịp thời chấn
chỉnh, hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt quy chế chuyên môn và chấp hành tốt các
quy định của pháp luật đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh
công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chú trọng tham mưu UBND huyện thực
hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, đặc biệt là tăng cường quản lý, giám sát
các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân.
6. Phòng Nội vụ:
- Chủ trì, tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các phòng,
ban chuyên môn xây dựng, ban hành Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tham
mưu UBND huyện kiện toàn bộ máy các phòng, ban chuyên môn, các Ban chỉ đạo
để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; triển khai kế hoạch tuyển dụng công
chức cấp xã năm 2021; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai đánh giá, phân loại
cán bộ, công chức năm 2021.
- Khẩn trương tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch Kiểm tra công vụ
năm 2021.
7. Thanh tra huyện chủ trì, tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn
đốc các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát, giải quyết
đơn thư, khiếu nại, tố cáo.
- Các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm
vụ được giao chủ động phối hợp, tập trung rà soát, xử lý quyết dứt điểm các đơn thư
khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra tình
trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, đơn thư vượt cấp, phát sinh điểm nóng,
8. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo các lực lượng tăng
cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn
huyện.
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 22/10/2021, 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+KTTH.
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