ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3137 /UBND-TH

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai ý kiến kết luận
của Thường trực Tỉnh ủy

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Triển khai Kết luận số 857-KL/TU ngày 17/3/2020 của Thường trực
Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 16/3/2020, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm
vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu hiện nay; triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đồng
thời, tập trung triển khai thực hiện Công văn số 2761/UBND-KGVX ngày
31/3/2020 về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg; Công văn số 2673/UBNDKGVX ngày 27/3/2020 về việc triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ; Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về
việc ban hành Kế hoạch hoạt động công tác y tế đáp ứng các tình huống phòng
chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung xem
xét, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài. Các Sở: Tài nguyên và
Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng nhiệm vụ
được giao chủ động phối hợp với các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
tập trung xem xét, giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến tranh
chấp đất đai, quyền lợi giữa các hộ nhận khoán với các Công ty nông, lâm
nghiệp thuộc tỉnh quản lý (như vụ việc liên quan đến khiếu kiện tại Công ty Cà
phê Thắng Lợi, Nông trường Cao su Cư M’gar thuộc Công ty Cổ phần Cao su
Đắk Lắk...).
3. Về Kế hoạch số 401-KH/BKTTW ngày 05/3/2020 của Ban Kinh tế
Trung ương về việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp trên
đất lâm nghiệp Vùng Tây Nguyên và kiến nghị giải pháp: Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Công văn số 2838/UBND-NNMT ngày
03/4/2020 của UBND tỉnh.

4. Về Công văn số 01/SLR-PTDA/0503 ngày 05/3/2020 của Công ty Cổ
phần Bất động sản Sông Long về việc xin chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch
chi tiết tỷ lệ 1/500 và đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, khu dân cư tại
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: Sở Xây dựng triển khai thực hiện
Công văn số 2543/UBND-CN ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh.
5. Về Công văn số 190/ĐAL-TTGSNH ngày 10/3/2020 của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk về việc báo cáo một số khó khăn,
vướng mắc trong xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn: Tòa án
nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi
trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Công văn số
2518/UBND-KT ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh.
6. Về chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết
luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045”: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh
tại Công văn số 1159/UBND-TH ngày 17/02/2020, tham mưu UBND tỉnh báo
cáo Tỉnh ủy trong tháng 4/2020; đồng thời, chuẩn bị các nội dung, đề xuất để
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đăng ký làm việc với Thường trực Quốc hội.
7. Về việc rà soát thực hiện Đồ án quy hoạch chung thành phố Buôn Ma
Thuột đến năm 2020: UBND thành phố Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện
Công văn số 1651/UBND-CN ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh.
8. Về dự án đập chứa nước Ea Khal, huyện Ea H’leo: Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi chủ trương đầu tư
của Trung ương, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.
Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (T_10).
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