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V/v triển khai thực hiện Thông 

báo số 214/TB-UBND, ngày 
10/8/2022 của UBND tỉnh về 
kết quả phiên họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 7/2022 

 

 

Kính gửi:  
 - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.  

 - Ủy ban nhân dân các xã; 
 

Thực hiện Thông báo số 214/TB-UBND, ngày 10/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ 
tháng 7 năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, 
UBND các xã triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã 

- Phấn đấu hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện giao. 

- Tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp để hoàn thành các chỉ 
tiêu chủ yếu ngành nông nghiệp trong năm 2022, theo đúng chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh(1), của Ủy ban nhân dân huyện(2); trong đó đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia trồng các loại cây ăn quả, cải tạo 

vườn tạp (các hộ dân có đất vườn trồng cây có giá trị kinh tế, cây rau phục vụ 
đời sống sinh hoạt và cây ăn quả tối thiểu 10 cây/hộ).  

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, 
đơn vị, địa phương mình gương mẫu trong việc thực hiện tiêm vắc xin phòng 

bệnh Covid-19.  

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện cắt giảm, điều chuyển vốn 
của các đơn vị, địa phương và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các đơn vị, 

địa phương và các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; thường xuyên kiểm tra, 
đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải 
ngân. 

                                                                 

 (1) Công văn số 2311/UBND-NNTN, ngày 20/7/2022 về việc tập trung triển khai thực hiện một số giải 

pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu ngành nông nghiệp trong năm 2022. 

 (2)
 Công văn số 1842/UBND-NN, ngày 08/7/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nông 

nghiệp năm 2022;  Số 2042/UBND-NN, ngày 28/7/2022 về việc tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp 

để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu ngành nông nghiệp trong năm 2022. 
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- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, theo dõi chặt 
chẽ tiến độ nguồn thu, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn 

đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022 ở mức cao nhất. 

- Tham mưu UBND huyện triển khai có hiệu quả Chương trình hành động 
số 2359/CTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực 

cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030; Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 2373/KH-UBND ngày 

25 tháng 7 năm 2022 khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành 
chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021. 

3.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Tham mưu UBND huyện tăng cường công tác quản lý chặt chẽ nguồn 

gốc giống Sâm Ngọc Linh; đề xuất các giải pháp thúc đẩy thu mua, tiêu thụ các 
sản phẩm Sâm dây, dược liệu và các loại sản phẩm nông nghiệp khác trên địa 

bàn huyện. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo trong công tác rà soát, đánh 

giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã 
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã được ban hành; kịp thời có kế hoạch, 
giải pháp thực hiện đảm bảo theo mục tiêu đã đề ra; trong đó tập trung chỉ đạo 

thực hiện tại các xã mục tiêu về xã nông thôn mới và thôn (làng) điểm về thôn 
nông thôn mới. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan, UBND các xã  tăng cường 

công tác nắm bắt thông tin, ngăn chặn, xử lý kịp thời, và dứt điểm các điểm 
nóng vi phạm khai thác khoáng sản trái phép (nếu có). 

- Bổ sung hoàn chỉnh các nội dung còn chưa đảm bảm (cập nhật các dự 
án...) các căn cứ quy định trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

- Tăng cường phối hợp, làm việc với các cơ quan báo chí để làm rõ một số 

nội dung phản ánh chưa đúng sự thật, tránh gây ra các dư luận xấu trong xã hội 
về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. 

- Tích cực đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, thu hút du lịch trên địa bàn 

huyện, nhất là trong đợt cao điểm Quốc khánh ngày 02/9.  

6. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục 
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và 

thủy sản; Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến tận thôn, làng, kịp thời xử lý 
hạn chế tối đa, không để bùng phát các ổ dịch (nếu có). 

7. Trung tâm Y tế huyện 
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Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã kiểm soát tốt 
tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 

ngừa Covid-19 đảm bảo hoàn thành đúng thời gian yêu cầu, đạt tỷ lệ tiêm theo 
mục tiêu đề ra. 

8. Hạt Kiểm lâm huyện 

Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tăng cường công tác nắm bắt 
thông tin, rà soát, xác định và xử lý các điểm nóng vi phạm khai thác lâm sản, 

trái phép; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ vi phạm, 
không để tồn đọng. 

9. Các cơ quan đơn vị được giao làm chủ đầu tư 

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai ngay các nguồn vốn 

thuộc Chương trình mục tiêu gia năm 2022 đã phân bổ đảm bảo tiến độ theo yêu 
cầu, đúng quy định.  

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, 
đặc biệt là các dự án khởi công mới trong năm 2022, các dự án thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia. 

 Ủy ban nhân dân huyện báo để các đơn vị, UBND các xã biết, triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- VP HĐND-UBND huyện; 
- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Võ Trung Mạnh 
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