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CHƯƠNG TRÌNH  

Công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021 của UBND huyện 

     

Thực hiện Chương trình số 33-CTr/HU ngày 07-6-2021 của Huyện ủy về 

Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tháng 6-2021. 

Căn cứ Chương trình số 378/CTr-UBND ngày 03/02/2021 về Chương trình 

công tác trọng tâm năm 2021; Chương trình số 906/UBND-TH ngày 29/3/2021 về 

bổ sung Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND huyện. 

Uỷ ban nhân dân huyện ban hành chương trình công tác trọng tâm tháng 

6/2021 để tập trung chỉ đạo, điều hành một số nội dung sau: 

I. Nội dung, công việc: 

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn tiếp tục 

triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh trên người và 

động vật, nhất là dịch bệnh COVID-19 (tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bị động, 

mất cảnh giác), dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, dịch tả lợn châu phi, viêm da nổi 

cục trên trâu bò theo chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh và của Huyện ủy(1), xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch. Quyết tâm bảo vệ sự an 

toàn của người dân và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. 

2. Các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Ban Thường 

vụ Huyện ủy các nội dung: 

- Báo cáo tổng kết 05 năm Chương trình số 34-CTr/HU ngày 10-11-2016 của 

Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 07-10-2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy “về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững”. 

- Chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 

02-NQ/TU ngày 06-5-2021 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao 

chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định 

hướng 2030. 

- Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU 

ngày 24-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW 

của Bộ chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030. 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển Nông nghiệp hữu cơ trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030. 

3. Các cơ quan, đơn vị trình Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, ban hành: 

                                           
1 Công văn số 1269/UBND-TH ngày 04/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 

1400/UBND-TH ngày 12/5/2021 về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp trực tuyến triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1640/UBND-TH ngày 

31/5/2021 thực hiện các biện phápcấp bách phòng,chống dịch Covid-19… 
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- Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2021. 

- Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt tiến tới Hội nghị 

tuyên dương điển hình tiên tiến huyện Ngọc Hồi, lần thứ VII. 

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện 

Ngọc Hồi (15/10/1991-15/10/2021) 

3. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ thành 

công cho phiên họp thứ nhất HĐND huyện khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026. 

4. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương hướng dẫn Nhân dân triển khai thực hiện 

xuống giống vụ Mùa năm 2021 kịp tiến độ và đúng thời vụ; thực hiện các biện pháp 

phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, lốc xoáy, sét, mưa đá, gió giật mạnh nhằm đảm 

bảo an toàn tính mạng và vật chất cho Nhân dân. 

5. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư, nhất là nguồn vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá Quyền sử dụng đất; 

công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; quản lý thu, chống thất thu; đẩy 

mạnh công tác xử lý nợ đọng thuế; quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn. Thực 

hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách Nhà nước. 

6. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy đinh; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường 

hợp xây dựng vi phạm quy hoạch, các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.  

7. Chỉ đạo tăng cường công tác trồng rừng trên địa bàn huyện đảm bảo kịp 

tiến độ (trồng rừng tập trung và trồng phân tán); đồng thời thực hiện tốt công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản; tăng cường tuần tra, kiểm soát, 

xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép và 

các trường hợp vi phạm lâm luật khác. 

8. Tiếp tục thanh tra theo kế hoạch năm 2021; thực hiện đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung giải 

quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; tăng cường công tác đối thoại trực 

tiếp với công dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; duy trì công tác tiếp 

dân tại trụ sở. 

9. Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị; tập trung đấu tranh 

với các tà đạo, đảm bảo an ninh trong dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn; Thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm; 

kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” và các hành vi 

thu lợi bất chính bằng hình thức bảo kê, đòi nợ thuê, tội phạm liên quan đến “tín 

dụng đen”. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý, ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao 

thông. 

10. Triển khai các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của cấp 

trên. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

II. Tổ chức thực hiện: 
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1. Trên cơ sở các nhiệm vụ đề ra trong chương trình này, UBND huyện yêu 

cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. 

Riêng đối với các hồ sơ, đề án trình Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện phải thực hiện theo đúng Quy định số 1425-QĐ/HU ngày 

08/01/2018 của Huyện uỷ. 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các 

đơn vị thực hiện, thường xuyên cập nhật kết quả thực hiện báo cáo lãnh đạo UBND 

huyện để có biện pháp chỉ đạo và giải quyết kịp thời. 

Ủy ban nhân dân huyện báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                 
- TT Huyện ủy (b/c)       

- TT HĐND huyện (b/c);                 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;   

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;                                                         

- 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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