
 

 
UBND HUYỆN IA H’DRAI 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-VP Ia H’Drai, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp 

giao ban giải quyết công việc hằng tuần 

 

Ngày 19/7/2021, tại cuộc họp giao ban để giải quyết công việc hằng tuần của 

Chủ tịch, các PCT Ủy ban nhân dân huyện1; sau khi nghe lãnh đạo các Phòng, ban 

chuyên môn, đơn vị thuộc huyện, Giám đốc trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, ý kiến tham gia của 

các Chủ tịch và PCT Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 

kết luận như sau: 

1. Yêu cầu các Phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường 

tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, nhất là các trường hợp không thực hiện thông điệp 5K, khai báo không trung 

thực, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động, mất cảnh giác trong bất kỳ 

tình huống nào; chủ động kiểm tra, rà soát, huy động cả hệ thống chính trị thực 

hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Rà soát trên từng địa bàn 

dân cư và đường mòn, lối mở, nắm thông tin người trở về từ các vùng có dịch 

bệnh, thực hiện nghiêm túc khai báo y tế với chính quyền và cơ sở y tế tại địa 

phương, tuân thủ các quy trình, thủ tục và quy định về cách ly bắt buộc tại các khu 

cách ly tập trung, nhà và theo dõi y tế sau cách ly. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 

2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Y 

tế huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

nghiên cứu lại tất cả các văn bản, hướng dẫn, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện (nếu cần)... làm cơ quan đầu mối, phụ trách tham mưu, tổng 

hợp các báo cáo trình Ủy ban nhân dân huyện về lĩnh vực y tế. Giao Văn phòng 

Huyện ủy - HĐND - UBND huyện từng bước bàn giao các báo cáo phòng, chống 

dịch Covid-19 hằng ngày, hằng tuần... cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội thực hiện. 

- Đối với Tờ trình số 29/TTr-PLĐTBXH ngày 15/7/2021 của Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội: Yêu cầu Phòng Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã kiểm tra, rà soát lại danh sách 

đối tượng được hưởng, các quy định về mức thăm, tặng quà, lịch trình tham ưu Lãnh 

                                           
1 3/3 đồng chí lãnh đạo UBND huyện, ngoài ra tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Phòng, ban: Tài chính – Kế hoạch, 

Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Đầu tư 

và Xây dựng huyện, Tư pháp, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, các cơ quan: Tổ chức – Nội 

vụ; Trung tâm Y tế huyện. 
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đạo huyện đi thăm các đối tượng chính sách Người có công cho phù hợp. Hoàn 

thành trong ngày 21/7/2021. 

3. Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây 

dựng hướng dẫn các phương tiện vận tải từ vùng có dịch ra vào địa bàn huyện, lưu 

thông hàng hóa từ các tỉnh, thành vào địa bàn huyện....; tổng hợp danh sách các 

phương tiện vận tải không được vào địa huyện và điều kiện cần để cho vào địa bàn 

huyện. Xây dựng phương án bố trí điểm giao nhận hàng hóa tập trung tại địa 

điểm phù hợp, cử lực lượng giám sát liên tục, ghi chép lại họ tên, địa chỉ, số điện 

thoại của tất cả người, phương tiện giao thông trong quá trình giao và nhận hàng 

hóa tại điểm và đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.  

- Thống nhất theo đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Báo cáo số 

94/BC-KTHT ngày 13/07/2021 về kiểm tra hiện trạng tường rào Trường Mầm non 

Hoa Mai. Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương di dời phần tường rào 

nằm trong đất đường giao thông về đúng vị trí theo Quy hoạch, khắc phục hậu quả 

và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan. 

4. Đề nghị Công an huyện chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy 

ban nhân dân các xã và các đơn vị liên quan thực hiện giám sát phương tiện và 

người vận chuyển hàng hóa từ Chốt đến nơi giao nhận hàng và đến khi rời khỏi địa 

bàn tỉnh, không để phương tiện và người vận chuyển hàng hóa dừng, đỗ, tiếp xúc 

với người dân ở địa điểm ngoài khu vực giao nhận hàng hóa. 

5. Yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Nghiên cứu các văn bản quy định liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện hỗ trợ kinh phí cho Tổ công tác cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Xây dựng lộ trình đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; theo dõi, 

đôn đốc các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ hằng tuần báo cáo 

tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Huyện ủy – HĐND – 

UBND huyện) trước ngày Thứ 6 hằng tuần. 

6. Giao Ủy ban nhân dân các xã kiện toàn lại các Tổ công tác cộng đồng 

phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình địa phương, số thành viên trong 

Tổ và một Tổ quản lý bao nhiêu hộ gia đình. Định kỳ hằng tuần, Ủy ban nhân dân 

các xã báo cáo giám sát hoạt động các Tổ cộng đồng gửi về Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội (tại Công văn 857/UBND-TH ngày 15/06/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Ia H’Drai). 

7. Giao Trung tâm Y tế huyện khẩn trương triển khai lắp đặt hệ thống 

Camera tại Chốt kiểm soát dịch bênh Covid-19 tại cầu Sê San 4. 

8. Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh 

trên động vật nuôi và cây trồng, đặc biệt là dịch bệnh nổi cục trên trâu, bò, dịch tả 

lợn châu phi và bệnh khảm lá sắn... Giao Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện 
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chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã rà soát, thống kê lại, nắm bắt tình 

hình dịch bệnh. 

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

đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng đánh giá 

thiệt hại tài sản do mưa to và giông sét làm hư hại các thiết bị của Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện, đề xuất phương án khắc phục hậu 

quả, hoàn thành trước ngày 22/7/2021. 

Thông báo đến các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- BQL ĐT và XD huyện; 

- TT VHTTDL và TT; 

- Lưu: VT-LT. 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

                        

 

  Đặng Chí Bảo 
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