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Về việc triển khai Công văn 

1038/UBND-KTTH ngày 
11/5/2022 của UBND tỉnh  

Ia H’Drai, ngày      tháng  02  năm 2022 

 
 

     

    Kính gửi:  
- Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị thuộc 

UBND huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Công an huyện; 
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

 

Thực hiện Công văn 1038/UBND-KTTH ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy 
tại Thông báo số 477-TB/TU ngày 28 tháng 4 năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu:  

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Ủy ban nhân dân các 

xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao: 

Tiếp tục triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng công tác tuyên truyền, 

nghiên cứu, quán triệt và tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản triển 

khai của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân 
huyện. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 

2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm 

cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự 
diễn biến, "tự chuyển hóa" và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự 
chuyển biến rõ nét tại đơn vị, địa phương mình.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình tư 
tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mới, vấn đề nhạy 

cảm phát sinh.  

3. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 
công tác tổ chức, cán bộ trên địa bàn huyện. Trong đó, tăng cường công tác đào tạo, 

bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ đảm bảo quy trình, quy định.   
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Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nghiêm quy chế làm việc, 
chương trình công tác của cấp ủy các cấp; chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân 

chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy 
- HĐND-UBND huyện tăng cường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các 
chỉ đạo, kết luận của cấp ủy; thường xuyên rà soát, khắc phục kịp thời các hạn chế, 

khuyết điểm, không để khuyết điểm trở thành vi phạm. 

4. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện, chủ trì, phối hợp với cơ 

quan liên quan: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm 
tra công tác tổ chức cán bộ, các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như q uản 

lý đất đai, tài chính, đầu tư công,... 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải 

pháp về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Trong đó, tăng cường công 
tác tự kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý đối với các hành vi tiêu 

cực, tham nhũng vặt (nếu có); thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc thực 
hiện các kiến nghị, kết luận của kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, đảm bảo việc thực 

hiện nghiêm túc, triệt để, đúng tiến độ.  

 5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với đơn 
vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 
lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn 

phù hợp trên địa bàn huyện, Kế hoạch số 34-KH/HU ngày 08/6/2022 của Ban 
Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận 08-KL/TU về chủ trương triển khai 

Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, 
làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững và các chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân huyện có liên quan(1). Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 
vận động trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh, tái định cư để triển 

khai các dự án trên địa bàn huyện.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các 

xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Huyện ủy (b/cáo); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Tiến Dũng 
 

 

                                                 
1 Công văn số 943/UBND-TH ngày 29/6/2021 về triển khai Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của 

đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện.  
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