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VĂN PHÒNG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-VP               Ia H’Drai, ngày      tháng     năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện  

tại cuộc họp giao ban giải quyết công việc hằng tuần 

 

Ngày 12/12/2022, 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. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: 

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý vướng mắc trong 

quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại các điểm dân 

cư và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ia H’Drai theo ý kiến 

chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại Thông báo 

số 5183/TB-VP ngày 12/12/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (có gửi 

kèm văn bản). 

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ia Đal và các đơn vị liên quan tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông tại mỏ đá đã hết thời 

hạn được phép khai thác1 trên địa bàn xã Ia Đal. Kịp thời báo cáo khó khăn vướng 

mắc về Ủy ban nhân dân huyện biết, chỉ đạo. 

2. Đối với nội dung Tờ trình số 15/TTr-TTMTDVĐT ngày 08/12/2022 của 

Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị về việc xin chủ trương trang trí Tết 

nguyên đán 2023 và dịp kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum: Giao 

Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn đơn vị triển khai 

thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị 

cần xây dựng, phác thảo tổng thể nội dung trang trí để lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

huyện xem xét, cho ý kiến. 

3. Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện 

Tham mưu dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân huyện trình Thường trực 

Huyện ủy cho ý kiến về nội dung Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 

năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/2/1913-09/02/2023), gắn với mừng Đảng, 

mừng Xuân Quý Mão 2023 và 08 năm Ngày thành lập huyện Ia H’Drai 

(11/03/2015-11/03/2023). Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2022. 

4. Đối với Tờ trình số 398/TTr-CQTCNV ngày 08/12/2022 của Cơ quan Tổ 

chức – Nội vụ về việc xin chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

                                           
1 Mỏ đá Hồ Đá, thôn 1, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai 



2 

tạo, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cơ bản thống nhất với 

nội dung trình, giao Cơ quan Tổ chức-Nội vụ tham mưu theo đúng quy định. 

5. Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: 

- Tổng hợp kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân các xã  tình hình thiếu đói 

của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh, 

dịp giáp hạt năm 2023. 

- Phối hợp các phòng ban liên quan thẩm định hồ sơ dự án đa dạng hóa sinh 

kế, phát triển mô hình giảm nghèo và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ia 

H’Drai 

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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