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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 08/11/2022, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp giao 

ban để giải quyết công việc hằng tuần. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các 

Phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương; lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân huyện kết luận như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, UBND các xã:  

- Khẩn trương hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ,công chức,viên chức năm 2022 theo Văn bản số 1901/UBND-TH ngày 

05/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện. Giao Cơ quan Tổ chức-Nội vụ tham 

mưu kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện theo đúng quy định. 

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên người, nhất là công tác  

phòng chống dịch sốt xuất huyết Denguge. Việc triển khai thực hiện phải đồng 

bộ, quyết liệt, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chú trọng công tác tuyên 

truyền đến từng thôn, từng hộ dân. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

Để đảm bảo hoạt động của đơn vị và công tác chỉ đạo điều hành của Ủy 

ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương tổ chức họp, thống 

nhất việc bàn giao công việc khi đồng chí Trưởng phòng được cử tham gia học 

tập trung. 

3. Phòng Tài chính -Kế hoạch: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện xây dựng dự thảo nội dung phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai, 

tỉnh Gia Lai nhằm thực hiện Quy chế phối hợp số 17-QC/HUPH ngày 

13/10/2022 của Huyện ủy hai huyện đã ký kết. 

- Đối với Công văn số 726/CV-PTCKH ngày 02/11/2022 của Phòng Tài 

chính-Kế hoạch: Cơ bản thống nhất về mặt chủ trương đối với nội dung đề xuất 

của đơn vị. Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch nghiên cứu, tham mưu việc giao 

quản lý, sử dụng tài sản hình thành sau đầu tư đối với dự án cấp nước sinh hoạt 

trung tâm huyện theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật. 

 4. Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện, Trung tâm Môi trường và 

Dịch vụ đô thị huyện thường xuyên  kiểm tra tình trạng vận hành của dự án Cấp 

nước sinh hoạt trung tâm huyện. Kịp thời phối hợp với các bên liên quan xử lý 

các vấn đề phát sinh khi vận hành sử dụng công trình trong thời gian bảo hành. 
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Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Văn 

phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phương triển khai thực hiện./. 
 
 

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

- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Tiến 
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