
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-TH 

Về việc triển khai thực hiện Chương 

trình công tác năm 2021 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy 

          Ia H’Drai, ngày         tháng 3 năm 2021   

     
Kính gửi:  

- Các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
  

Thực hiện Chương trình số 12-CTr/HU ngày 21/12/2020 của Huyện ủy Ia 

H’Drai về chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban ngành, 

đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã theo chức năng nhiệm vụ 

được giao chuẩn bị chu đáo và chịu trách nhiệm các nội dung tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện, 

trong đó chú trọng một số nội dung sau: 

1. Sơ kết Chương trình số 27-CTr/HU, ngày 05-12-2016 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 07-10-2016 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV “về phát triển lâm nghiệp theo hướng 

bền vững trên địa bàn tỉnh”: 

- Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì khẩn trương phối hợp với, phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, các đơn vị, địa phương liên quan hoàn thiện, tham mưu 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng báo cáo. 

- Thời gian Hoàn thành trước ngày 26/3/2021. 

2. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 17-CTr/HU, ngày 

28-7-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, thực hiện Nghị 

quyết số 01 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có 

tính đến năm 2025: 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực 

Văn phòng Nông thôn mới huyện) chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương 

tham mưu. 

- Thời gian Hoàn thành trước ngày 10/3/2021. 

3. Báo cáo sơ kết thực hiện Thông báo kết luận số 439-TB/HU, ngày 11-

11-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai công tác đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện: 
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- Giao Công an huyện chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng 

dự thảo báo cáo. 

- Thời gian Hoàn thành trước ngày 05/6/2021. 

4. Tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày 15-12-2016 

của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, 

ngày 30-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh”: 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị, địa phương xây dựng, tham mưu kết quả thực hiện trên địa bàn huyện. 

- Thời gian Hoàn thành trước ngày 30/6/2021. 

5. Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương 

Văn Trang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Ia 

Tơi, huyện Ia H’Drai: 

- Các đơn vị, địa phương bám sát các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 

1565/UBND-TH ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện để triển khai thực 

hiện, Báo cáo định kỳ các nội dung được giao tham mưu về Ủy ban nhân dân 

huyện (qua Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện). 

- Thời gian thực hiện: Báo cáo hằng quý (trước ngày 10 tháng cuối quý; Báo 

cáo năm trước ngày 10/10/2021. 

6. Báo cáo đánh giá việc thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ 

Huyện ủy thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo đảm an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2021; xây dựng Chương trình Ban 

Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội năm 2022: 

- Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu. 

- Thời gian Hoàn thành trước ngày 05/12/2021. 

7. Đối với Chương trình Công tác trọng tâm năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện (theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện): Các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, tham mưu kịp thời, có chất 

lượng các nội dung được giao chủ trì thực hiện. 

8. Đối với các nhiệm vụ trễ hạn, các cơ quan được giao chủ trì phải có báo 

cáo giải trình về nguyên nhân chậm trễ tham mưu và hướng giải quyết. Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm trước Ủy 

ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với các nội dung được 

giao không hoàn thành theo đúng yêu cầu. 

9. Giao Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện thường xuyên theo 

dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện của các đơn vị, địa phương để Lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân huyện biết, kịp thời chỉ đạo việc triển khai thực hiện. 
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 Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Võ Quang Hiền  
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