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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND Ia H’Drai, ngày     tháng      năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện tháng 8/2019 
 

 

Ngày 05/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện họp thường kỳ để đánh giá công tác 

chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 9/2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phiên họp, tham dự có các 

Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban 

nhân dân các xã. 

Sau khi Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trình bày dự thảo báo cáo công 

tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng  và, phương hướng, nhiệm 

vụ tháng 9 năm 2019; ý kiến phát biểu thảo luận tại cuộc họp, thay mặt Ủy ban 

nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận như sau: 

1. Về đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế, xã hội tháng 8 của Ủy ban nhân dân huyện 

Trong tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã đã chỉ đạo các cơ quan 

ban hành và Ủy ban nhân dân các xã theo chức năng của đơn vị, địa phương mình 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc 

phòng - an ninh trên địa bàn; tập trung thực hiện công tác diễn tập khu vực phòng 

thủ huyện Ia H’Drai năm 2019. Kinh tế, xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển, các 

dự án sự nghiệp thuộc chương trình MTQG được đẩy nhanh tiến độ triển khai;  

chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được chú trọng; hoạt động văn hóa, 

thông tin, Truyền thanh - Truyền hình có nhiều chuyển biến tích cực; các đơn vị 

trường học được củng cố, kiện toàn, hợp nhất, kịp thời cho năm học mới; công tác 

khai giảng năm học 2019-2020 được chuẩn bị chu đáo. 

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, còn những mặt hạn chế trong chỉ đạo, điều 

hành kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2019 như: Một số công trình, hạng mục công 

trình thuộc các dự án trọng điểm tiến độ thi công, xây lắp chưa đảm bảo yêu cầu đề 

ra; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá hiệu quả còn thấp, nhất và việc chỉnh 

trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nông thôn; còn chủ quan, lơ là 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh, dịch tả lợn Châu Phi còn phát sinh mới; 

công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đảm bảo yêu cầu đề ra; việc 

hiệp đồng, phối hợp trong quá trình xây dựng văn kiện phục vụ diễn tập khu vực 

phòng thủ huyện giữa các cơ quan liên quan chưa tốt... 

2. Về nhiệm vụ tháng 9 và năm 2019 

Ủy ban nhân dân huyện giao các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân các 

xã, các cơ quan, đơn vị liên quan ngoài công việc thường xuyên cần tập trung giải 

quyết các nội dung, công việc còn tồn đọng, tập trung triển khai thực hiện có hiệu 

quả các nội dung sau: 
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2.1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã:  

- Xác định công việc trọng tâm, công trình (hoặc phần việc) tiêu tiểu để ra sức 

thi đua thực hiện, lập thành tích chào mừng Đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp, 

hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (đăng ký phần việc, công trình gửi 

về Văn phòng Huyện ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 

20/9/2019 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện). 

- Tập trung đánh giá rà soát, cập nhật số liệu thực hiện phát triển KTXH, quốc 

phòng, an ninh và dự toán ngân sách 5 năm 2015-2020 và xây dựng kế hoạch phát 

triển KTXH, quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách 5 năm 2020 - 2025. 

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổng 

hợp, báo cáo đánh giá rà soát, cập nhật số liệu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách 5 năm 2015-2020 và xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách 5 năm 2020-

2025 báo cấp thẩm quyền theo quy định; Tham mưu UBND huyện các nội dung 

trình kỳ họp bất thường HĐND huyện. 

2.3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, 

vật nuôi; khẩn trương ngăn chặn bệnh khảm lá và chổi rồng phát sinh trên cây sắn.  

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống, kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn và 

xử lý các trường hợp vi phạm; kiểm soát việc dừng tiếp nhận lợn theo các Chương 

trình, dự án vào địa bàn huyện.  

2.4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết, tình hình thiên tai để kịp thời huy 

động nhân lực, phương tiện liên quan để phòng chống nếu thiên tai xảy ra hạn chế 

thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhân dân và các công trình công ích. 

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Ủy ban nhân dân 

các xã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm 

trên địa bàn, đặc biệt là kiểm soát, không để tả lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng.  

- Thường xuyên nắm tình hình đời sống các hộ di dân đến ở tại điểm dân cư 

64 để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai có hiệu quả các 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; triển khai công tác đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.  

- Khẩn trương triển khai các dự án liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuổi 

giá trị, thực hiện mô hình mỗi xã 01 sản phẩm. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về các loại cây trồng (cây ăn quả) có giá 

trị cao, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng để hướng dẫn và hỗ trợ cho người 

dân trên địa bàn.  
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2.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo sĩ số học sinh đầu năm học; công tác bán trú 

học sinh; vệ sinh trường, lớp học. 

- Phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thực hiện tốt công tác tuyển dụng 

giáo viên mầm non để đảm bảo công tác giảng dạy trên địa bàn. 

2.6. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ:  

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện công tác đảm bảo kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa công vụ. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác tuyển dụng 

giáo viên mầm non trên địa bàn huyện. 

-  Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải 

cách hành chính; chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ Đoàn kiểm của Ủy ban 

nhân dân tỉnh kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện. 

2.7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; 

bảo trợ xã hội; giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

- Triển khai các hoạt động để tổ chức Trung thu  cho các cháu thiếu niên, nhi 

đồng trên toàn huyện.  

2.8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

- Phối hợp tốt với Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân xã Ia Dom 

tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định giao đất 

cho các hộ dân tại thôn 2, thôn 3, xã Ia Dom.  

- Quản lý chặt chẽ đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng nhà ở 

riêng lẻ; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.  

2.9.  Hạt Kiểm lâm huyện:  

- Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động các Chốt kiểm soát liên ngành trên 

địa bàn để nâng cao vai trò, trách nhiệm công tác quản lý bảo vệ rừng; kiểm tra, xử 

lý các trường hợp vi phạm Luật lâm nghiệp theo quy định. 

- Phối hợp kiểm tra thực địa, hiện trạng để thực hiện tốt công tác nhận bàn hồ 

sơ về giao khoán bảo vệ rừng theo Quyết định 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 

của Thủ tướng Chính phủ do huyện Sa Thầy bàn giao về huyện Ia H’Drai quản lý. 

2.10. Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện:  

- Kiểm tra, rà soát thủ tục đầu tư các công trình, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt trước ngày 31/10. 

- Kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công 

trình, dự án đang triển khai; thực hiện tốt công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư 

công và quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện. 
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- Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm hành chính 

huyện và các điểm dân cư dọc Quốc lộ 14C để thu ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn nhằm đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao. 

2.11. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện: Thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các Ngày lễ lớn trong năm và thông tin kịp 

thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế nổi bật của huyện trong tháng 9. 

2.12. Chi cục Thuế: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt công tác 

thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát để phát hiện, 

đưa vào quản lý thu các loại thuế, đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn huyện. 

2.13. Trung tâm Y tế huyện: Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, công 

tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

2.14. Văn phòng Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện: 

- Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của huyện và tổ chức tiếp nhận Hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên 

(VNPT-IGate) huyện; đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Hệ thống 

một cửa điện tử tỉnh; vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản điều hành 

VNPT Ioffice; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phòng họp không giấy tờ - 

VNPT eCabinet và họp trực tuyến cấp xã. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện. 

2.15. Công an huyện: Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn huyện và xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm; ngăn chặn, xử lý tin giả, xấu, đọc hại trên 

Internet, mạng xã hội; kiểm tra, xử lý các hoạt động tín dụng đen, hoạt động liên 

quan đến ma túy; tiếp tục điều tra các vụ án về trật tự xã hội, quản lý bảo vệ rừng 

để xử lý theo quy định của pháp luật.  

2.16. Ban chỉ huy Quân sự huyện: Thực hiện tốt công tác trực chỉ huy, trực 

sẵn sàng chiến đấu; phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác đảm 

bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

2.17 Ủy ban nhân dân các xã:  

- Tăng cường công tác họp dân tại các thôn, điểm dân cư để tuyên truyền, vận 

động người dân chấp hành pháp luật. 

- Tăng cường quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời phát hiện, xử 

lý nghiêm túc đối với các trường hợp vi phạm; quản lý tốt đất đai, lâm nghiệp, 

khoáng sản, cư trú; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

- Đẩy nhanh thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao. 

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ, nghiêm túc các chương trình đột phá đã xác 

định, nhất và việc chỉnh trang vệ sinh môi trương nông thôn. 
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2.10 Về các đề xuất: Đồng ý Hạt Kiểm lâm huyện di chuyển chốt kiểm soát 

đường sông về vị trí mới và cân đối, sử dụng nguồn kinh phí được giao để trang bị 

một số tủ bảo quan công cụ hỗ trợ tại các chốt. 

Thông báo đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

 

T/L CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Tiến Dũng 
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