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THÔNG BÁO 

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

giao ban giải quyết công việc hằng tuần 

 

Ngày 26/7/2021, tại cuộc họp giao ban để giải quyết công việc hằng tuần của 

Ủy ban nhân dân huyện1; sau khi nghe lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn 

vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại đơn 

vị, ý kiến tham gia của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân huyện kết luận như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường tuần tra, 

kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 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.  

- Tăng cường vệ sinh môi trường cảnh quanh đô thị dọc các tuyến đường 

nhất là tuyến đường 14c, các khu công cộng, nhà tập thể, phối hợp với các Mặt trận 

đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh phong trào diệt lăng quăng bọ gậy, phòng, 

chống dịch sốt xuất huyết, ... 

2. Yêu cầu Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các xã tiếp tục tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên 

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

tả lợn châu phi và bệnh khảm lá virút hại cây sắn... 

 - Đối với Công văn số 126/TTDVNN ngày 26/07/2021 của Trung tâm dịch 

vụ Nông nghiệp huyện về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh động vật thủy sản: Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã chủ động, phối hợp triển 

khai thực hiện theo nội dung công văn trên. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân các xã 

khẩn trương rà soát, dự trù kinh phí hỗ trợ các đối tượng thuộc chính sách theo 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Đối với Công văn số 383/PLĐTBXH ngày 23/7/2021 của Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội: Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã chủ trì, phối hợp với 

                                           
1 Dự và chủ trì có 02 đồng chí Phó Chủ tịch 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, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, các cơ quan: Tổ 

chức – Nội vụ. 
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các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai rà soát các đối tượng người lao động 

chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

do đại dịch Covid-19. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan liên quan 

tăng cường kiểm tra, nắm bắt, kịp thời khắc phục các thiệt hại và thông tin báo cáo 

cấp thẩm quyền về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đặc biệt 

trong mùa mưa, bão theo quy định.  

- Tiếp tục phát triển các sản phẩm Ocop đã đăng ký ý tưởng, thông báo cho 

các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn chỉnh phát triển các sản phẩm của mình. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy 

nhanh tiến độ trồng rừng năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ đề ra. 

5. Yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Ia Dom triển khai rà soát, đánh giá lại tất cả 

các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã, theo quy trình từ thôn đến xã, hoàn 

thành báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/08/2021. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Ia Đal liên hệ với các sở, ngành có 

liên quan để được hướng dẫn triển khai đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm 

Ocop của 3 sản phẩm trên địa bàn xã Ia Đal, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện kiểm tra, rà soát có hay không tình 

trạng xe hết niên hạn sử dụng, xe độ chế lưu thông trên địa bàn huyện, kết quả báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

- Chủ động liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư nắm bắt nguồn vốn dự kiến 

của Trung ương phân bổ về huyện, để Ủy ban nhân dân huyện chủ động xây dựng 

kế hoạch phân bổ nguồn vốn cho Ủy ban nhân dân các xã. 

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

xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ 

trước Thứ 6 hằng tuần báo cáo tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua 

Văn phòng Huyện ủy – HĐND – UBND huyện). 

8. Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên nắm bắt thông các thí 

sinh dự thi xét tuyển, trước khi vào địa bàn huyện phải đảm bảo điều kiện phòng, 

chống dịch Covid-19; Khi nào đủ điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị 

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu, đề xuất Hội đồng xét tuyển và Ủy ban nhân 

dân huyện tổ chức xét tuyển. 

9.  Ủy ban nhân dân các xã: Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm huyện rà soát diện tích 

đất các Công ty cao su đã trồng cao su mà không thuộc diện tích đất được Ủy ban 
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nhân dân tỉnh cho thuê, báo cáo kết quả gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng 

hợp. Hoàn thành trước ngày 05/8/2021. 

10. Thống nhất cho viên chức liên hệ chuyển công tác theo đề xuất của Giáo 

dục và Đào tạo  tại Tờ trình số 45/TTr-PGDĐT ngày 20/07/2021 

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

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

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- BQL ĐT và XD huyện; 

- TT VHTTDL và TT; 

- Lưu: VT-TH. 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

                        

 

  Đặng Chí Bảo 
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