
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KTTH Kon Tum, ngày      tháng      năm  
Về việc triển khai thực hiện 

kết luận của Thường trực Tỉnh 

ủy tại Thông báo số 203-

TB/TU ngày 10/5/2021 

   

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 203-TB/TU ngày 10 tháng 5 năm 2021 về kết luận 

của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 10 tháng 5 năm 2021; Ủy ban nhân 

dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 của Trung ương, của tỉnh(1), trong đó, yêu cầu người dân 

thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là 

việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm các 

trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ(2), triển khai ngay việc xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang khi ra 

khỏi nhà. Rà soát, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách đối với các lực lượng chức 

năng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra, tổ liên ngành kiểm tra phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, 

năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ; thường xuyên nhắc nhở, chấn 

chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, 

doanh nghiệp.  

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường, thường 

xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm 

tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân chủ 

quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch. 

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công 

tác kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát 

hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các trường hợp 

                                           
1 Đặc biệt là Thông báo 201-TB/TU, ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
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nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.  

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy 

mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh; chủ động kết nối, tiếp 

xúc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát, đầu tư 

trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án đã cho chủ trương khảo sát, đầu tư theo đúng quy định; 

trước mắt, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên 

địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông.  

6. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện rà soát các Hợp 

tác xã hiện có trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó hướng dẫn, tổ chức lại cho phù 

hợp, đảm bảo các Hợp tác xã được thành lập, hoạt động có hiệu quả theo đúng 

quy định của pháp luật; tránh tình trạng lợi dụng việc thành lập Hợp tác xã để 

trục lợi chính sách của Nhà nước.  

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, thống kê 

chính xác tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, nhất là tại vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới... Trên cơ sở đó, tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác 

giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Hoàn thành trong tháng 5 năm 

2021.  

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH.TK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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