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Số:              /TB-UBND                        Đăk Hà, ngày      tháng    năm   

 

THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01 

và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2023 

 
Ngày 02/02/2023, tại Hội trường UBND huyện, đồng chí Hà Tiến - Phó Bí 

thư, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Phiên họp thường kỳ UBND huyện để đánh 

giá công tác chỉ đạo điều hành, đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2023 trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có 

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện1; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Sau khi 

nghe ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp, đồng chí chủ trì kết luận: 

1. Đề nghị các các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương tập 

trung bắt tay ngay vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm 

vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Bám sát 

các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, HĐND 

huyện triển khai thực hiện đảm bảo có hiệu quả; nhanh chóng đưa các hoạt động 

trở lại bình thường, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt 

nhu cầu của nhân dân; không để xảy ra tình trạng nghỉ Tết kéo dài, làm ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, nhất là rà 

soát, giải quyết những công việc còn tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết. Quán 

triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính nhà 

nước không tổ chức liên hoan, du xuân làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả 

làm việc. Phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm của Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; đảm bảo quan hệ phối hợp trong công 

tác, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực được phân 

công, nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu UBND huyện.  

3. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 theo 

Chỉ thị số 04-CT-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo dõi, chỉ 

đạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023, triển khai các biện pháp phòng, chống rét 

và dịch bệnh gia súc, gia cầm; Phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn 

huyện. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường công tác kiểm tra, 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp trên địa bàn. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các 

mặt hàng thiết yếu sau dịp Tết và bình ổn giá cả, thị trường, vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu 

cực đến đời sống người dân, đến trật tự, an toàn xã hội.  

                                           
1 Thành phần theo Giấy mời số 19/GM-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện (Vắng: Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện, Trung tâm Văn hóa -Thể thao -Du lịch và Truyền thông, Chi cục thuế KV số 2) 



5. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; trong 

đó, đặc biệt chú trọng việc tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất, xe ô 

tô theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân 

vốn đầu tư công; tăng cường các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay 

từ đầu năm. Tăng cường công tác quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa 

bàn huyện, thực hiện giảm, giãn chi hợp lý, ưu tiên thực hiện chế độ chính sách. 

6. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo quản lý quy hoạch, đất đai, xây 

dựng, điều chỉnh quy hoạch, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, hành lang an toàn 

giao thông đường bộ; triển khai thu hút đầu tư vào các quỹ đất trên địa bàn, tiếp 

tục trình cấp thẩm quyền xem xét cho chủ trương đối với dự án khai thác quỹ đất 

để xây dựng kết cấu hạ tầng tại một số vị trí trên địa bàn huyện. Triển khai tổ chức 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện. 

7. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, mua sắm trang thiết bị trường học theo đúng 

quy định; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh; đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; thực hiện tốt chế độ, chính sách an 

sinh xã hội cho các đối tượng; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng 

cao chất lượng nội dung các chương trình văn hóa, thông tin định hướng, khẳng 

định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt 

động văn hóa, thể thao, chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum 

gắn với mừng Đảng, mừng xuân năm 2023. 

8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Tiếp tục đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý 

sau kiểm toán, thanh tra của cấp có thẩm quyền. Giải quyết dứt điểm các đơn, thư 

kiến nghị, phản ánh của công dân đảm bảo đúng quy định. 

9. Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giữ vững quốc 

phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Chuẩn bị đảm bảo các 

điều kiện để tổ chức Lễ giao quân năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

10. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

- Thường xuyên kiểm tra tình hình thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu 

các mặt hàng thiết yếu sau dịp Tết và bình ổn giá cả, thị trường, vệ sinh an toàn 

thực phẩm. Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá, ảnh hưởng 

tiêu cực đến đời sống người dân, đến trật tự, an toàn xã hội.  

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, điều chỉnh 

quy hoạch, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông đường 

bộ. Phối hợp với các xã kiểm tra hoạt động các trạm cân trên địa bàn huyện.  

- Tham mưu UBND huyện văn ban chỉ đạo nghiêm cấm việc đốt lửa, đốt 

rác trên vỉa hè (Gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng vỉa hè, ảnh hưởng đến cây xanh, 

cảnh quang đô thị...). 

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án thu giá dịch vụ nghĩa 

trang trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp 

luật. 

11. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

- Tham mưu thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; trong 

đó, đặc biệt chú trọng việc tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất, 

xe ô tô theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khẩn trương hoàn thành phương 



án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất trên địa bàn huyện trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng 

cường các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.  

- Kiểm tra rà soát tham mưu UBND huyện xử lý giải quyết đối với việc hụt 

thu của UBND thị trấn Đăk Hà đảm bảo theo Luật ngân sách. 

12. Phòng Giáo dục - Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và 

cán bộ quản lý; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, mua sắm trang thiết bị trường học theo 

đúng quy định. 

13. Phòng Dân tộc: Khẩn trương rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

văn bản báo cáo những khó khăn trong việc thực hiện các Chương trình Mục tiêu 

Quốc gia DTTSMN. Tham mưu điều chỉnh kế hoạch 04/KH-UBND ngày 

09/01/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Đắk Hà. 

14. Thanh tra huyện: Tiếp tục đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị, 

kết luận, quyết định xử lý sau kiểm toán, thanh tra của cấp có thẩm quyền. Giải quyết 

dứt điểm các đơn, thư kiến nghị, phản ánh của công dân đảm bảo đúng quy định. 

15. Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện: Tiếp tục tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội trên địa bàn huyện. Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện để tổ chức Lễ 

giao quân năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

16. UBND các xã, thị trấn: 

- Phối hợp với cơ quan BHXH huyện tuyên truyền, vận động người thuộc 

hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT nhằm 

tăng tỷ lệ tham gia BHYT. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xả rác thải không 

đúng nơi quy định, nhất là tại địa bàn thị trấn Đăk Hà. 

- Tăng cường công tác QLBVR,  hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán trồng rừng 

năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

biết triển khai, thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện 

(Qua Văn phòng HĐND - UBND huyện) để tổng hợp./.   

 
 

Nơi nhận:                                              TL. CHỦ TỊCH  

- Thường trực Huyện ủy (b/c);                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Thường trực HĐND huyện (b/c);                
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQVN, các đoàn thể huyện;  

- Các phòng, ban, đơn vị huyện (t/h); 

- LĐ, Chuyên viên VP; 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT, UB. 

                                                                               Nguyễn Văn An 
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