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Kông Chro, ngày 02 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Kết luận
số 622-KL/HU ngày 29/6/2021
của Huyện ủy Kông Chro

Kính gửi:
- Các phòng, ban ngành, các đơn vị trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Kết luận số 622-KL/HU ngày 29/6/2021 của Huyện ủy Kông
Chro về việc Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 6 năm
2021.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Các phòng, ban ngành, các đơn vị trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị
quyết Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh
đã đề ra trong năm 2021.
2. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan:
- Tập trung chỉ đạo nhân dân gieo trồng vụ mùa năm 2021 kịp thời vụ;
tích cực, chủ động chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản
xuất để nâng cao năng suất cây trồng và phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng,
vật nuôi (nhất là dịch chuột phá hoại cây trồng và bệnh Viêm da nổi cục trên
trâu, bò). Triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với các sự cố do
thiên tai gây ra.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày
03 tháng 07 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) và Kế hoạch
151-KH/HU ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về bảo
tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030; sử dụng các nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp năm
2021 để hỗ trợ người dân trồng cây dược liệu, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu
trồng cây dược liệu trong năm 2021.
- Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng
nông thôn mới 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ đạo tập trung các nguồn lực để xây
dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí đăng ký năm 2021 và các làng đăng ký đạt
chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm, hỗ trợ xã An Trung
khẩn trương hoàn thành các tiêu chí để hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong
năm 2021.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện
Chỉ thị 12/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, dự thảo báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân
huyện trước ngày 15/7/2021.
- Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của
các Hợp tác xã đã thành lập trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hoạt
động của Nông hội để hoạt động hiệu quả.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên
quan đẩy nhanh việc hoàn thiện Phương án sử dụng đất Công ty MDF Vinafor Gia
Lai, các Công ty lâm nghiệp bàn giao lại cho địa phương quản lý.
- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện hoàn thành công tác đền
bù, giải phóng mặt bằng chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình theo kế hoạch
năm 2021 và đầu tư trung hạn 2021 - 2025.
- Xây dựng, hoàn thiện phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa
bàn thị trấn để triển khai thực hiện. Hoàn thành trước ngày 20/7/2021.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường phối hợp với các xã,
thị trấn tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, vật chất và bảo vệ trường, lớp trong
dịp hè. Tăng cường công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em. Triển khai
các hoạt động hè năm 2021 cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện.
5. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức các hoạt động thiết thực
nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2021).
- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, công tác giảm
nghèo. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc làm và đào
tạo nghề cho lao động nông thôn.
6. Hạt Kiểm lâm huyện, các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng
rừng năm 2021 theo kế hoạch.
7. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
8. Trung Tâm Y tế huyện triển khai các biện pháp đảm bảo công tác
khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, sốt xuất huyết, không được chủ quan, lơ là.
9. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ thi công
các hạng mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2021, đảm
bảo chất lượng công trình, tiến độ và giải ngân vốn đầu tư theo quy định.
10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; công tác quản lý trật
tự xây dựng trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo thu ngân sách Nhà nước, nhất là
các xã, thị trấn có tiến độ thu ngân sách đạt thấp; khai thác tốt các nguồn thu, xử lý
nợ đọng thuế, đảo bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trong năm
2021.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT-UB.
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