
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-TH Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2020 

V/v triển khai thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy 

tại Thông báo số 1409-TB/TU 

ngày  07/9/2020 

 

 

  Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 3437/UBND-KTTH ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 

1409-TB/TU ngày 07/9/2020 (có văn bản gửi kèm). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao triển 

khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên và 

các văn bản chỉ đạo của UBND huyện1. Đồng thời, triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự 

án đang đầu tư trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông 

báo số 1379-TB/TU ngày 28 tháng 7 năm 2020 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Công văn số 2813/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1379-TB/TU ngày 28 tháng 7 năm 2020. 

Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng báo cáo tiến độ giải ngân về phòng Tài chính - 

Kế hoạch để theo dõi, tổng hợp. Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ trước ngày 20 hằng tháng tham 

mưu UBND huyện báo cáo tiến độ giải ngân về Thường trực Huyện ủy, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo quy định. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân 

dân tỉnh và UBND huyện2 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh động vật trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh Covid-19. Chịu 

trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu 

để dịch bệnh tiếp tục tái phát, phát sinh, diễn biến phức tạp trên địa bàn. 

                                                           
1 Công văn số 1679/UBND-TH ngày 28/7/2020 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1357-TB/TU ngày 21/7/2020; Công văn số 1787/UBND-TH ngày 07/8/2020 

của UBND huyện V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; Công văn số 2079/UBND-

TH ngày 07/9/2020 của UBND huyện V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh huyện 

Đăk Tô. 
2 Công văn số 1892/UBND-NN ngày 18/8/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND 

ngày 09/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. 



2 
 

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc 

và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện các chỉ đạo, kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy để báo cáo Uỷ ban nhân tỉnh, Thường trực Huyện ủy theo 

quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT,TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Y Lan 
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