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Kết quả phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện tháng 4/2022 
 

Ngày 29/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện họp thường kỳ để đánh giá công 

tác chỉ đạo điều hành; tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022, triển khai thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 5 năm 

2022. Đồng chí Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phiên họp; 

tham dự cuộc họp có 07/10 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 dự thảo báo cáo; ý kiến 

phát biểu thảo luận tại cuộc họp, thay mặt Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện đã 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 4/2022: 

Trong tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ 

quan ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã triển khai toàn diện các nhiệm vụ về phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên và đạt được kết quả nhất 

định; công đảm bảo an ninh trật tự trước, trong sau dịp Lễ kỷ niệm Ngày giải 

phòng Miền Nam thống nhất đất nước được quan tâm chỉ đạo và được các cơ quan, 

đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn; công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được chú trọng, 

nhất là việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định 5K, tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19… 

2. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022: 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã:  

- Quán triệt cán bộ, công chức tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy chế, giờ 

giấc làm việc của cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ làm 

việc, nhất là vào những ngày trước dịp nghỉ Lễ, trước ngày nghỉ cuối tuần. 

- Rà soát, kiểm tra để hoàn thành việc tham mưu các nhiệm vụ trọng tâm 

trong tháng 4/2022 và quý I năm 2022; chủ động tham mưu thực hiện các nội dung 

đã đề ra trong Chương trình công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện. Theo đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng thôn 

nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 18 

tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum; chú trọng đảm bảo vệ 

sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. 
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3. Nhiệm vụ cụ thể 

3.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện 

tốt công tác trồng rừng, cây ăn quả, cây dược liệu trên địa bàn huyện để đảm bảo 

kế hoạch đề ra. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn các Hợp tác xã hoạt động 

trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện trong việc mở rộng sản xuất, kinh 

doanh, cũng cố sản phẩm hàng hóa để đảm bảo chất lượng nhằm thực hiện tốt 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đối với công tác quảng bá sản phẩm 

tại các Hội chợ, diễn đàn khi tham gia phải thực hiện nghiêm túc, có báo cáo kết 

quả, đánh giá việc triển khai để Ủy ban nhân dân huyện kịp thời chỉ đạo. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã và các doanh nghiệp trồng cao su 

trên địa bàn huyện nắm chắc hình hình bố trí, sắp xếp dân cư của các doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện. Trong đó, thống kê đầy đủ số lượng công nhân được tuyển 

dụng vào địa bàn huyện từ đầu năm đến nay báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trong 

tháng 5/2022. Khẩn trương tham mưu thực hiện đúng quy định công tác tiếp nhận, 

bố trí dân cư đối với các hộ đã có Quyết định di dân từ huyện Sa Thầy. Đồng thời 

nghiên cứu việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan cho người dân. Trong 

trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình 

cấp có thẩm quyền cho chủ trương theo quy định. 

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

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trong việc đôn đốc triển khai 

thực hiện Chương trình công tác năm 2022 trong tháng 5 và các nhiệm vụ, nội 

dung chưa hoàn thành theo Nghị quyết Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 

19/12/2021 về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022 và các Nghị 

quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tham mưu thực hiện tốt công tác 

cải cách hành chính để đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành 

chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. 

3.3. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ:  

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triểu khai hiệu quả công tác cải 

cách hành chính trên địa bàn huyện để đảm bảo kế hoạch đề ra. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tham Ủy ban nhân 

dân huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, viên 

chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện; tiếp tục rà soát để chủ động tham mưu bố 

trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. 

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 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” trên địa bàn 

huyện. 
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- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất về việc thực hiện nội 

quy, quy chế làm việc của cán bộ, công chức trong các đơn vị, địa phương thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện. 

3.4. Trung tâm Y tế huyện:  

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện; kịp thời rà soát, tiêm chủng vắc xin cho người dân 

theo quy định.  

- Chỉ đạo lực lượng cán bộ, nhân viên ngành y tế trên địa bàn tiếp tục thực 

hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; phối hợp với chính 

quyền các xã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thông thường 

vào đầu mùa mưa. 

3.5. Hạt Kiểm lâm huyện:  

- Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt 

công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa bàn, lâm phần quản lý đảm bảo đúng quy định 

của pháp luật về lâm nghiệp; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cập nhật 

diễn biến rừng đúng thực tế với hiện trạng rừng hiện có để quản lý, bảo vệ rừng và 

công bố hàng năm theo quy định. 

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

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo chế độ chính sách cho người có 

công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Nắm bắt cụ thể tình hình tuyển 

dụng công nhân của các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn để tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện hỗ trợ kịp thời các chế độ, chính sách cho người dân theo quy 

định. 

- Chủ động triển khai, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai có hiệu 

quả các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 

trên địa bàn huyện. 

3.7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ 

đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng nhà ở trên địa bàn đảm bảo theo 

đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp 

vi phạm.  

- Đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã các biện pháp đẩy nhanh tiến 

độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định 

của pháp luật.  

3.8. Ban Quản lý đầu tư xây dựng:  

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các dự án, 

công trình chuyển tiếp năm 2021 và Lập hồ sơ triển khai xây dựng các công trình 

theo Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đảm bảo theo quy định;  
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- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai Kế hoạch công tác 

đấu giá đất năm 2022 trên địa bàn đảm bảo theo quy định của pháp luật.  

3.9. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh và tổ chức dạy và học 

an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo chương trình, kế hoạch 

ngành đề ra. Thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan để tổng kết năm học 2021-2022; 

đồng thời có phương án để phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân các xã bàn giao học 

sinh về địa phương trong dịp nghỉ hè. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyển sinh đầu năm học 2022-2023 đảm 

bảo tiến độ, chất lượng và phù hợp tình hình thực tế của địa phương. 

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

- Tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống loa 

truyền thanh và Trang thông tin điện tử huyện.  

- Chuẩn bị tốt các nội dung để tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh; 

trong đó phải đảm bảo các tiêu chí để xét toàn đoàn. Báo cáo việc triển khai thực 

hiện (Các môn tham gia thi đấu, công tác chuẩn bị các nội dung, kinh phí, tình 

hình vận động viên...) trước ngày 10/5/2022 để Ủy ban nhân dân huyện biết, kịp 

thời chỉ đạo. 

3.11. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện:  

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản...tham mưu có hiệu quả công tác 

phòng, chống bệnh khảm lá trên cây sắn và hướng dẫn người dân các biện pháp 

phòng trừ, xử lý dịch bệnh mới phát sinh; tham mưu xây dựng Kế hoạch phòng 

chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò trên địa bàn huyện. 

3.12. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện:  

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

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

- Chủ động triển khai, thực hiện cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê 

duyệt. Đồng thời, theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. 

3.13. Công an huyện:  

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn 

huyện; tăng cưởng quản lý địa bàn, khu vực; chủ động đấu tranh với các loại tội 

phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; chỉ đạo công an xã 

thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về cư trú, thường xuyên kiểm tra để kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tạm trú, tạm vắng. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các nội dung Đề án phát 
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triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 

số quốc gia trên địa bàn huyện. 

3.14. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo kế hoạch; thực 

hiện nghiêm túc công tác huấn luyện cho các lực lượng. Đồng thời, phối hợp chặt 

chẽ với các lực lượng chức năng, các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện thực hiện 

tốt công tác quản lý địa bàn, theo dõi, nắm tình hình khu vực biên giới để kịp thời 

đấu tranh, xử lý vi phạm trong khu vực biên giới nhằm giữ vững chủ quyền biên 

giới quốc gia. 

3.15. Ủy ban nhân dân các xã 

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn, trong đó, tập trung các nội 

sung sau: 

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để người dân 

hưởng ứng tham gia phát triển nông nghiệp, nhất là tham gia trồng cây ăn quả, cây 

dược liệu, trồng rừng tập trung để đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

- Thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, theo đó tập trung xây 

dựng thôn nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu theo Chỉ thị số 12-CT/TU, 

ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum - Duy trì 

thường xuyên việc tổ chức triển khai Chương trình đột phá về chỉnh trang đô thị, 

vệ sinh khu dân cư, đảm bảo tại cơ quan, đơn vị, trường học, nhà ở xanh-sạch-đẹp 

tại địa phương. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, lâm 

nghiệp trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp 

luật về đất đai, xây dựng, khoáng sản, lâm sản trên địa bàn quản lý. 

4. Chế độ báo cáo: Từ tháng 5 năm 2022, các đơn vị, địa phương tạo thêm 

mục báo cáo kết quả, tiến độ các nội dung chủ trì tham mưu thực hiện Chương 

trình công tác trọng tâm năm của Ủy ban nhân dân huyện; kết quả, tiến độ triển 

khai thực hiện Thông báo kết luận giao ban tháng vào báo cáo hằng tháng để Văn 

Phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện tổng hợp, theo dõi, báo cáo Lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân huyện biết, kịp thời chỉ đạo. 

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

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

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Hạt kiểm lâm huyện; 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai; 

- 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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