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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng
5/2022 (Thông báo số 107/TB-UBND, ngày 01/6/2022)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.
Thực hiện Thông báo số 107/TB-UBND, ngày 01/6/2022 của UBND
huyện về Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 5 năm
2022.
Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện
nhiệm vụ của các đơn vị, UBND các xã tại Phiên họp UBND huyện thường kỳ
tháng 5/2022, cụ thể như sau:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Tại Thông báo số 107/TB-UBND, ngày 01/6/2022, UBND huyện đã giao
nhiệm vụ cho 29 cơ quan, đơn vị, UBND các xã triển khai. Đến ngày 23/6/2022,
Văn phòng HĐND-UBND huyện đã nhận được 16/29 báo cáo của các đơn vị.
(chi tiết có phụ lục kèm theo)
- Cơ bản các nhiệm vụ UBND huyện giao, các cơ quan, đơn vị đã chủ
động triển khai hoặc đã tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện, tuy nhiên
vẫn còn tồn tại một số nhiệm vụ, như:
+ Việc thống kê diện tích sâm ngọc linh còn chưa đầy đủ (xã Ngọc Lây).
+ Việc lập hồ sơ trình phê duyệt thiết kế- dự toán trồng rừng năm 2022;
thành lập Hợp tác xã kiểu mới còn chậm.
+ Việc xử lý các trạm cân vi phạm xây dựng trái phép vẫn chưa triệt để.
+ Tiến độ các công trình trọng điểm còn chậm (như dự án Kè suối Đăk Ter,
đường ATK).
+ Tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường bộ vẫn chưa xử lý triệt để
(còn 73 trường hợp).
+ Việc triển khai các chỉ tiêu Nông thôn mới còn chậm, kế hoạch của
UBND các xã còn chung chung, chưa cụ thể.
2. Kiến nghị, đề xuất:
- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã cần thực hiện nghiêm túc chế độ
thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định.
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- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã
theo chức năng nhiệm vụ, tham mưu UBND huyện xử lý các tồn tại trên.
Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị,
UBND các xã tại Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2022, Văn phòng
HĐND-UBND huyện báo để lãnh đạo UBND huyện biết, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Tiêu Viết Trinh

