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Kính gửi: 

    - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Trung tâm VH-TT-DL và TT; 

- Trung tâm Môi trường và DVĐT; 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 
 

 

Thực hiện Thông báo số 26-TB/HU, ngày 12-10-2020 của Thường trực 

Huyện ủy cuộc họp ngày 5-10-2020(có văn bản gửi kèm); UBND huyện yêu cầu 

các đơn vị có liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ của mình tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

Đồng thời, tham mưu triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị 

có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Tăng cường quản lý tốt nguồn gốc, chất lượng cây, con giống trên địa bàn 

huyện. Tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh giống cây 

trồng, vật nuôi trên địa bàn, chú trọng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ vật liệu nhân 

giống, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy 

định. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển bán cây 

giống, giống vật nuôi, giống thủy sản lưu động, xử lý nghiêm các trường hợp 

không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc theo đúng quy định. 

- Tiến hành rà soát, lựa chọn sản phẩm lợi thế của từng xã, thị trấn; vận động 

Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng thấp sang 

các loại cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao; nghiên cứu tìm đầu ra cho 

sản phẩm. 

2. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị chủ trì, phối hợp Trung tâm VH-

TT-DL và TT huyện, các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Triển khai các biện pháp đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn 

huyện; trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo thói quen 

cho người dân trong việc thu gom rác thải, qua đó góp phần tăng tỷ lệ thu gom, bảo 

đảm vệ sinh và thuận lợi cho công tác thu gom rác thải. Có biện pháp xử lý rác 

thải, ô nhiễm bãi rác tại xã Đắk Kan. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, giữ gìn cảnh quan xanh-sạch-đẹp 

tại Khuôn viên Khu trung tâm hành chính huyện; Công viên huyện… 
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3. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan 

và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài 

nguyên khoáng sản, trong đó thường xuyên chỉ đạo kiểm tra các địa điểm khai thác 

khoáng sản trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan và Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao công tác quản lý quy hoạch, xây 

dựng, quản lý trật tự đô thị; xử lý nghiêm các sai phạm trong trật tự xây dựng, 

không để phát sinh mới các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng và giải quyết 

triệt để các trường hợp còn tồn đọng về vi phạm trật tự xây dựng thời gian trước. 

5. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 51-CV/HU, ngày 03-9-

2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Công văn số 2266/UBND-NV ngày 

25/9/2020 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT,TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Tường 
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