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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 08/10/2021

Sáng ngày 08/10/2021, 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 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. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & TKCN huyện chủ động, tích
cực, tăng cường bám sát cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn lĩnh vực được phân công phụ
trách; thường xuyên cập nhật tình hình tại cơ sở để kịp thời báo cáo UBND huyện,
Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy huyện theo quy định.
2. Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế huyện, Công
an huyện triển khai tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành các khu cách ly tập trung trên
địa bàn huyện; bảo đảm an toàn, an ninh trật tự; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở việc
tuân thủ các quy định trong khu cách ly, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo;
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3. Các phòng, ban, đơn vị khẩn trương rà soát, xây dựng Kế hoạch phòng,
chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19 tại
cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn tại Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của
Bộ Y tế. Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị
xây dựng kế hoạch đảm bảo thời gian quy định.
4. Phòng Nông nghiệp và PTNT:
- Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng phương án phòng, chống thiên tai; Kế
hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025; theo dõi, báo cáo UBND huyện
về tình hình triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên
tai & TKCN huyện; đôn đốc các xã, thị trấn kiện toàn, ban hành quy chế, phân công
nhiệm vụ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & TKCN cấp xã.
- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND xã Ia Ga chủ động khắc phục, sửa
chữa tường rào của Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc bị ngã đổ do cơn bão số 7 theo
phương châm “4 tại chỗ”.
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Vắng có lý do: Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Hội Chữ thập đỏ, Bưu điện huyện.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương tham mưu UBND huyện phân
bổ kinh phí triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2021; phối hợp các
cơ quan, đơn vị liên quan bố trí kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời,
đúng quy định.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, các
địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản;
khẩn trương củng cố, hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc khai thác đá trái phép tại xã Ia
Kly.
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường triển khai thực hiện tốt
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường tuyên truyền các biện pháp
phòng, chống dịch cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường
học; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các trường học phân bố giờ tan trường hợp lý
để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.
8. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tình hình phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị của huyện.
9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Nghị quyết số 68/NQCP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung
bình năm 2021 đảm bảo tiến độ và chất lượng.
- Chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp số lượng lao động
từ các tỉnh trở về địa bàn, để xây dựng các phương án hỗ trợ, tư vấn đào tạo nghề,
giới thiệu việc làm cho người lao động.
10. Công an huyện tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự; an toàn
giao thông; đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
11. Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, các
đơn vị chủ rừng, rà soát các địa bàn trọng điểm, điều chỉnh, bố trí lực lượng phù hợp
để triển khai tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện,
xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.
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 08/10/2021, 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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