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THÔNG BÁO
V/v ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Nam Cao – Chủ tịch
UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 41 năm 2021
Ngày 11/10/2021, UBND huyện Cư M’gar tổ chức họp giao ban định kỳ
tuần 41 năm 2021 với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc
huyện; sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần
tham dự, đồng chí Lê Nam Cao – Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp kết
luận, chỉ đạo như sau:
1. Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn:
- Duy trì triển khai các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi phụ trách; rà soát
các đơn thư, văn bản chỉ đạo của UBND huyện để tham mưu, giải quyết; kịp
thời thông tin, báo cáo kết quả, tình hình thực hiện cho lãnh đạo UBND huyện
và các cơ quan, đơn vị được phân công để theo dõi, tổng hợp.
- Duy trì tổ chức trực 24/24 và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 theo quy định, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
- Các cơ quan, đơn vị theo phân công chuẩn bị chu đáo nội dung tham gia
diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Ea Mnang theo kế hoạch.
- Rà soát, đánh giá khả năng hoàn thành các nhiệm vụ chi, kịp thời hoàn
trả các nhiệm vụ chi không đảm bảo, không để chuyển kết dư ngân sách.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tiếp tục tham mưu UBND huyện báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ
Huyện ủy về lập bản đồ nông hóa thổ nhưỡng; đồng thời khẩn trương nghiên
cứu, tham mưu, đề xuất UBND huyện xúc tiến các nội dung xây dựng thương
hiệu, các vùng chuyên canh và kết nối tiêu thụ nông sản.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên
quan đến công tác phòng, chống dịch trên động vật. Tiếp tục triển khai các
nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời
gian tới.
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn huyện.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Khẩn trương, cung cấp thông tin thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được
giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp, phản hồi thông tin cho báo Tiền
Phong liên quan đến vụ việc phân lô, bán nền, xây dựng trái phép tại TDP Toàn
Thắng, thị trấn Ea Pốk.
- Tham mưu UBND huyện chuẩn bị nội dung tổ chức khảo sát thực tế vị
trí quy hoạch Điểm dân cư để bố trí đất thực hiện công tác tái định cư công
trình: Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột.
4. Phòng Y tế:
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- Tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin và
kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phòng,
chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Trung tâm y tế huyện
rà soát và thực hiện chi trả chế độ theo quy định cho các đối tượng tham gia
phòng, chống Covid – 19 trên địa bàn huyện, trong đó tập trung rà soát và giải
quyết chế độ trong khoản thời gian từ khi bùng phát dịch đến khi kiểm soát dịch
tại xã Quảng Tiến.
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế huyện, UBND các xã, thị trấn xem
xét, hướng dẫn và khuyến cáo người dân tự test nhanh Covid – 19 theo hướng
dẫn của Bộ Y tế.
5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:
- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện các bước
để hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại
dịch COVID-19 theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của
UBND tỉnh Đắk Lắk.
- Chủ động phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Tỉnh
đoàn trong việc tổ chức đón công dân từ các tỉnh trở về địa phương, trong đó
chú trọng bố trí phương tiện đón công dân trở về địa phương đối với những
người dân đi về bằng xe khách.
6. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Rà soát, nắm tình hình, khả năng đảm bảo sách giáo khoa, tình trạng
thiếu giáo viên, cơ sở vật chất của các trường học; trên cơ sở đó, tham mưu, đề
xuất UBND huyện có phương án giải quyết, kịp thời phục vụ năm học mới.
- Thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại các
trường học trên địa bàn huyện.
- Rà soát, thống kê số lượng học sinh trở về từ các tỉnh để xây dựng
phương án hỗ trợ trong dạy và học.
- Khẩn trương xây dựng quy trình ISO của đơn vị, gửi Phòng Kinh tế và
Hạ tầng huyện tổng hợp tham mưu UBND huyện theo quy định.
7. Phòng Nội vụ:
- Liên hệ làm việc với Ban tổ chức Huyện ủy trong việc triển khai thực
hiện công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học.
- Khẩn trương tham mưu UBND huyện hoàn thiện phương án tuyển dụng
công chức cấp xã, viên chức sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp khác để kịp thời
triển khai thực hiện.
- Tham mưu UBND huyện hướng dẫn các đơn vị thực hiện đánh giá, xếp
loại công chức, viên chức theo quy định.
- Tham mưu, xây dựng các phương án nhằm nâng cao công tác cải cách
hành chính trên địa bàn huyện.
8. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tiếp tục triển khai thực hiện các nội
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dung liên quan đến xúc tiến du lịch; Tăng cường công tác tuyên truyền phòng,
chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện.
9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:
- Tham mưu UBND huyện theo dõi, đôn đốc, xử lý nghiêm các vi phạm
nếu có và phản hồi thông tin cho báo Tiền Phong liên quan đến vụ việc phân lô,
bán nền, xây dựng trái phép tại tổ dân phố Toàn Thắng, thị trấn Ea Pốk.
- Chủ động tham mưu UBND huyện tổ chức làm việc với các đơn vị liên
quan để thẩm định, phê duyệt xây dựng quy trình duy trì, áp dụng, hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cơ
quan hành chính nhà nước năm 2021.
- Đôn đốc UBND các xã, thị trấn khẩn trương lập quy hoạch xây dựng
nông thôn mới và gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổng hợp, tham mưu
UBND huyện xem xét theo quy định.
- Tham mưu UBND huyện xin chủ trương cho phép tạm dừng quy hoạch
nông thôn mới tại xã Cuôr Đăng và thực hiện lập quy hoạch đô thị.
- Tăng cường công tác quản lý cây xanh trên địa bàn huyện, trong đó tập
trung cắt, tỉa cây trên các tuyến đường chính của huyện để giảm nguy cơ mất an
toàn trong mùa mưa bão.
10. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:
- Kiểm tra, tham mưu UBND huyện xem xét bổ sung kinh phí phòng,
chống dịch Covid-19 cho các xã, thị trấn.
- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện rà soát và thực hiện chi
trả chế độ theo quy định cho các đối tượng tham gia phòng, chống Covid – 19
trên địa bàn huyện, trong đó tập trung rà soát và giải quyết chế độ trong khoản
thời gian từ khi bùng phát dịch đến khi kiểm soát dịch tại xã Quảng Tiến. đồng
thời, hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán cho các đơn vị.
- Tham mưu UBND huyện thực hiện rà soát các nguồn ngân sách tại các
đơn vị, qua đó xác định những nhiệm vụ nào không thực hiện được thì thực hiện
chuyển nguồn cho nhiệm vụ khác để giảm tình trạng kết dư ngân sách.
- Tham mưu UBND huyện xin chủ trương Huyện ủy về làm đường để
triển khai Hợp tác xã du lịch cộng đồng tại thôn 3, xã Ea Kpam.
- Tham mưu trả lời tờ trình của Đài truyền thanh huyện về hỗ trợ kinh phí
xây dựng trạm truyền thanh xã.
- Khẩn trương xây dựng quy trình ISO của đơn vị, gửi Phòng Kinh tế và
Hạ tầng huyện tổng hợp tham mưu UBND huyện theo quy định
11. Phòng Dân tộc huyện:
- Rà soát lại tình hình người dân tộc thiểu số từ các tỉnh trở về địa phương
để tham mưu UBND huyện có giải pháp xem xét, hỗ trợ đối với những gia đình
gặp khó khăn.
- Tiếp tục rà soát và tham mưu UBND huyện thực hiện Chương trình phát
triển kinh tế - xã hội buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giai đoạn 2016 –
2020.
12. Phòng Tư pháp huyện: Chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ
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chức các cuộc thi trên địa bàn huyện.
13. Trung tâm GDNN-GDTX: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo
thực hiện, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
để bố trí kinh phí, giải quyết các vướng mắc trong việc hợp đồng giáo viên để
giảng dạy số tiết vượt định mức.
14. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh
tiến độ thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư, thi công, giải ngân vốn đầu tư xây
dựng các dự án .
15. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện:
- Chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng
mắc trong công tác bồi thường công trình: Đường giao thông đến trung tâm xã
Ea M’dróh (xã Quảng Hiệp mới).
- Đẩy nhanh công tác kiểm đếm, kê khai tài sản liên quan đến công trình
đường tránh đông Buôn Ma Thuột qua địa phận huyện Cư M’gar.
16. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Tiếp tục tập trung triển khai
thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy nhanh tiến độ công tác cấp giấy
CNQSD đất.
17. Đài Truyền thanh: Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã, thị trấn
sửa chữa, khắc phục hư hỏng, bảo đảm hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ
sở.
Trên đây là kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Nam Cao – Chủ tịch UBND
huyện tại cuộc họp giao ban tuần 41 năm 2021, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc
triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với báo cáo
định kỳ hàng tuần của đơn vị, gửi về Văn phòng HĐND & UBND (bằng văn
bản và qua hệ thống quản lý văn bản iDesk theo địa chỉ Cao Văn Vũ – Văn
phòng HĐND & UBND) để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- TT.Huyện ủy (b/c);
- TT, các Ban HĐND (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà
nước, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, Phó VP;
- Lưu VT (Vũ-……b).

TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Ngọc Bân

