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Ngày 01/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện họp thường kỳ để đánh giá công 

tác chỉ đạo điều hành; tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và, phương hướng nhiệm 

vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022. Sau khi nghe các đơn vị, địa phương phát biểu ý 

kiến, thảo luận; 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 10 năm 2022 

 Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đã bám sát chương trình, nhiệm vụ công tác 

trong tháng 10/2022, các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực: Các 

chỉ tiêu nông, lâm nghiệp cơ bản hoàn thành; hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì 

ổn định, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch sản xuất; công tác quản lý nhà nước về quy 

hoạch, đất đai, môi trường được tổ chức chặt chẽ; các công trình, dự án được khẩn 

trương triển khai; tỷ lệ giải ngân đạt khá, thu ngân sách vượt mức cao; thương mại 

dịch vụ ổn định, phục hồi và phát triển; các Chương trình MTQG được khẩn trương 

triển khai, thực hiện...Quốc phòng, an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững. 

Bên cạnh kết quả đạt được còn những hạn chế như: Chuẩn bị nội dung trình 

kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện để giải quyết một số nội dung liên quan 

đến phát triển kinh tế xã hội còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện 

Chương trình MTQG và giải ngân nguồn vốn. 

 2. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, Ủy ban nhân dân các xã theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương 

mình nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện vật chất liên quan phục vụ kỳ họp 

chuyên đề và kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung đột phá đã được xác 

định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là: Cải cách thủ tục 

hành chính; thu hút và bố trí, sắp xếp dân cư vào địa bàn huyện; phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao. Quá trình thực hiện gắn chặt chẽ với kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện thường xuyên. 

- Tập trung rà soát các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 

2022 (các nội dung được giao chưa hoàn thành trong tháng 10; nội dung được giao 

trong tháng 11); các nhiệm vụ, các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - 
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xã hội 3 tháng cuối năm 2022 để tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn 

thành các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề 

ra. 

- Rà soát, xử lý dứt điểm các thủ tục hành chính quá hạn, trễ hạn trên cổng 

dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện. 

3. Nhiệm vụ cụ thể   

3.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

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

huyện chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện vật chất liên quan phục vụ kỳ họp kỳ họp 

chuyên đề và kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện điều hành thu - chi ngân sách hợp lý, 

tiết kiệm, hiệu quả; theo dõi tiến độ thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý thu, 

chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đã 

đề ra. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 

thực hiện công trình, dự án trên địa bàn thực hiện tốt công tác giải ngân các nguồn 

vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật.  

3.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Thường xuyên theo dõi, bám sát công tác phòng chống dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi; theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã triển khai, hoàn thành các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện, thành phố trên 

địa bàn tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai di dân và di dân nội vùng 

đến điểm dân cư 64 đảm bảo chỉ tiêu theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 

23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; triển khai chi trả đầy đủ các chính sách hỗ trợ 

về di chuyển, nhà ở, lương thực cho các các hộ di dân đến các điểm dân cư trên địa 

bàn huyện theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 22/2/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh kịp thời, đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân các xã đánh giá chặt chẽ, sát, đúng với thực tế đối với các tiêu chí đạt chuẩn 

nông thôn mới đối với các thôn, xã nông thôn mới trên địa bàn huyện đảm bảo theo 

quy định. 

3.3. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện công tác tuyển dụng viên chức đơn vị sự 

nghiệp năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kịp thời chấn chỉnh 

những vi phạm (nếu có).  
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- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác đánh giá, 

phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đảm bảo chất lượng, thời gian quy 

định. 

3.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quản lý chặt chẽ đất đai, khoáng sản, 

môi trường, trật tự xây dựng nhà ở theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện 

và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đề 

nghị các ngành liên quan trong công tác đấu giá khai thác khoáng sản trên địa bàn 

huyện. 

- Tăng cường tuyên truyền pháp luật đất đai trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện 

theo quy định của pháp luật. 

3.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Triển khai tốt công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh theo 

kế hoạch học kỳ I năm học 2022-2023; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với học 

sinh bán trú và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm những nơi tổ chức bán 

trú. 

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt công tác quản lý 

nhà nước về văn hóa, thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt công 

tác triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, mừng đảng, mừng xuân. 

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

- Theo dõi, hướng dẫn và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công 

tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch và hướng dẫn 

của cấp trên. 

3.7. Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện: 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện chuẩn bị tốt các nội dung, cơ sở vật chất liên quan để phục vụ kỳ họp chuyên 

đề và kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

huyện, đôn đốc xử lý dứt điểm thủ tục hành chính quá hạn, trễ hạn trên cổng dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện.  

 3.8. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra: 

- Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết kịp đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.  

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-

2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ 

người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Rà 

soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khắc phục triệt để các sai phạm, tồn tại hạn chế đã 

được chỉ ra sau thanh tra, kiểm toán. 
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3.9. Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng huyện: 

 Tăng cường giám sát, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn 

thành khối lượng nghiệm thu, thanh toán theo quy định, đảm bảo kế hoạch giải ngân 

nguồn vốn đầu tư công năm 2022. 

3.10. Trung tâm Y tế huyện: 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; làm tốt công 

tác y tế dự phòng, an toàn thực phẩm; không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, nhất 

là các bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa.  

- Tập trung tiếp tục theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động Nhân dân 

kiểm soát  không để lây lan dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue và các dịch bệnh tay - 

chân - miệng ... 

3.11. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện hiệu quả Chuyên đề 

năm 2022 của tỉnh Kon Tum“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng 

xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”; tuyên truyền các chủ trương 

của Đảng, chính sách của Nhà nước năm 2022; tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày 

thành lập tỉnh Kon Tum...về các mô hình sản xuất nông nghiệp hoạt động có hiệu 

quả của người dân, của hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn huyện để tạo động lực 

cho người dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt Kế hoạch tập luyện, tham 

gia Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 

2022. 

 3.12. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp:  

- Thường xuyên theo dõi và chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản, 

nhất là dịch bệnh tả lợn Châu phi trên địa bàn.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời dịch bệnh phát sinh trên địa 

bàn để kịp thời dập dịch không để lây lan. 

3.13. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị: Thường xuyên kiểm tra 

công tác môi trường tại các tuyến đường chính khu trung tâm hành chính huyện; 

trong đó xử lý dứt điểm rác thải sinh hoạt tại một số tuyến đường gây mất mỹ quan, 

ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

3.14. Hạt Kiểm lâm huyện: 

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm lâm và kiểm tra, đôn đốc các Chốt Kiểm 

soát liên ngành trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện nghiêm các biện 

pháp quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của Luật lâm nghiệp, nhất là khu vực lồng 

hồ thủy điện Sê San, khu vực giáp với huyện Sa Thầy, Lương Sơn, Thác nước... 

- Hướng dẫn các xã thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, bảo vệ rừng trồng 

và cây phân tán đã trồng trong năm 2021, 2022. 

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phóng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 

2022-2023 nhằm phòng ngừa, không để cháy rừng xảy ra.   
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3.15. Đề nghị Công an huyện: Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, 

đảm bảo an ninh chính trị. trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn; 

phối hợp chặt chẽ với các Đồn biên phòng trên địa bàn, đơn vị liên quan quản lý 

chặt chẽ đường biên, cột mốc biên giới, thực hiện các biện pháp để phòng ngừa, đấu 

tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các loại tội phạm qua biên giới, các hoạt động 

buôn bán hàng lậu, ma túy, pháo….  

3.16. Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Triển khai thực hiện công tác 

quốc phòng, quân sự địa phương theo Kế hoạch; thực hiện tốt các nội dung liên 

quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; xây dựng kế hoạch 

tổ chức lực lượng phối hợp chặt chẽ với các Đồn biên phòng và cơ quan liên quan 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát để nắm chắc tình hình nội, ngoại biên để xử lý theo 

thẩm quyền hoặc để tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phạm 

liên quan. 

3.17. Ủy ban nhân dân các xã: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên người 

trong thời điểm giao mùa; nhất là công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, trong 

đó chú trọng công tác diệt lăng quăng, bọ gậy; việc thực hiện phải đồng bộ, thường 

xuyên, liên tục và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền đến từng 

thôn, từng người dân hiểu, thực hiện. 

- Đối với các kiến nghị nhiều lần của người dân trên địa bàn về cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất: Ủy ban nhân dân các xã cần nâng cao công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký theo đúng quy định; đồng thời rà soát, 

tổng hợp các đề xuất để gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp, tham mưu. 

Hoàn thành trong tháng 11 năm 2022. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền người dân không chăn thả 

rông gia súc tại các tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao 

thông. 

Các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (lồng 

ghép vào phần thứ nhất của Báo cáo định kỳ hằng tháng của các đơn vị) để Ủy ban 

nhân dân huyện biết, chỉ đạo. 

Thông báo để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

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

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Hạt kiểm lâm huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 

Lê Xuân Tiến 
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