
 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM 

HUYỆN ỦY NAM TRÀ MY 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  Nam Trà My, ngày      tháng     năm 2020 
Số        - BC/HU  

 

BÁO CÁO 

phục vụ Hội nghị trực tuyến tháng 9/2020 

----- 

Ban Thường vụ Huyện uỷ báo cáo một số nhiệm vụ theo yêu cầu Công văn số 

3049-CV/TU, ngày 03/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau: 

 I- KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 

 1- Công tác chính trị, tư tưởng.  

Tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân 

dân trên địa bàn huyện ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối lãnh 

đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm các chủ trương, 

biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19.  

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến cấp 

huyện (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) được triển khai theo đúng kế hoạch, có trọng tâm, 

trọng điểm, đảm bảo các yêu cầu đề ra.  

Trong suốt thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 

Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Ban Chỉ đạo 35 của huyện theo dõi thường xuyên trên 

không gian mạng, không có thông tin gì sai sự thật đưa lên trên mạng. Ban Thường vụ 

Huyện ủy tiến hành rà soát đánh giá tình hình xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xác định 

nh ng nơi khó khăn, phức tạp để tập trung chỉ đạo giải quyết, nhất là nh ng vấn đề 

nổi cộm, phức tạp liên quan đến nhân sự trước khi tiến hành đại hội. Chỉ đạo ch t ch  

công tác, thông tin, báo chí; tăng cường công tác dân vận, nắm chắc tình hình tư 

tưởng, tâm trạng dư luận xã hội. Mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát 

huy dân chủ, gi  v ng kỷ cương, kỷ luật; ngăn ngừa tiêu cực, củng cố lòng tin của 

nhân dân với Đảng và các cấp chính quyền. 

Tổ chức phát động đợt thi đua đ c biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng 

bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX gắn với kỷ niệm 90 

năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2020), kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 

Đảng bộ huyện Trà My và các ngày lễ lớn trong năm 2020, tạo phong trào hành động 

cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện, nỗ lực phấn đấu thực 
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hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2015 – 

2020, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra. Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu 

quả nh ng hạn chế, bất cập, yếu kém còn tồn đọng; đồng thời lựa chọn xây dựng một 

số chương trình kinh tế – xã hội sát thực, hiệu quả, các công trình, phần việc tiêu biểu, 

đảm bảo ý nghĩa, hoàn thành đúng tiến độ để chào mừng đại hội Đảng các cấp. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tạo được sự thống nhất cao trong Đảng 

bộ và sự đồng thuận của xã hội. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin 

tưởng, phấn khởi trước thành công của đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng 

bộ huyện lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025).  

2- Xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa và phân 

công nhiệm vụ cho ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX (Nhiệm kỳ 

2020 – 2025). 

2.1- Xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa: Ngay sau 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy bám sát Nghị quyết Đại hội 

và các quy định, hướng dẫn của Đảng, tập trung xây dựng dự thảo Quy chế làm việc 

đảm bảo tính khoa học; tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; xác định rõ trách nhiệm, 

quyền hạn của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; trách nhiệm, quyền hạn cá 

nhân cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, của Bí thư, các phó bí thư; mối quan hệ 

gi a cấp ủy đối với các tổ chức và đoàn thể có liên quan... 

Ban Thường vụ ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành theo chức 

năng, nhiệm vụ tham gia xây dựng Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp 

hành đảm bảo cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu đề ra trong 

Nghị quyết đại hội Đảng bộ theo lộ trình phù hợp.  

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (Khóa XIX); hội nghị đã 

tập trung thảo luận, góp ý, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc; Chương 

trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Huyện ủy đã giao Văn 

phòng Huyện ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan liên 

quan tiếp thu ý kiến thảo luận, góp ý của đại biểu tại Hội nghị, bổ sung, hoàn chỉnh 

các nội dung để trình Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy ký ban hành và triển 

khai thực hiện. 

2.2- Về phân công nhiệm vụ cho ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

khóa XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)  
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Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng 

bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và chức danh Bí thư, các phó bí thư Huyện ủy khóa 

XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025). Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây 

dựng thông báo
1
 phân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo từng ngành và 

lĩnh vực công tác, cụ thể như sau: 

a- Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy: Tổng số ủy viên 

Ban Thường vụ Huyện ủy được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện khóa XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) là 10 đồng chí; được phân công gi  các 

chức vụ: 01 đồng chí Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện, 01 đồng chí Phó 

Bí thư Thường trực Huyện ủy, 01 đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; 01 

đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, 01 đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, 01 

đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, 01 đồng chí Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 01 

đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, 01 đồng chí 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, 01 đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Trà Mai. 

Sau Đại hội, 01 đồng chí được điều động gi  chức vụ Trưởng Công an huyện; 

đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành và gi  chức vụ 

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Tính đến thời điểm báo cáo, Ban Thường vụ 

Huyện ủy khóa XIX là 11 đồng chí. 

b- Đối với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành (trừ các đồng chí Uỷ viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy) 

+ Khối Đảng, M t trận, đoàn thể: 03 đồng chí.  

+ Khối UBND huyện: 14 đồng chí. 

+ Khối nội chính: 03 đồng chí. 

+ Khối xã: 03 đồng chí. 

c- Việc phân công ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện 

ủy theo dõi đứng điểm ở các xã, cụm xã: Nhằm tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy đã phân 

công các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Thường trực Huyện ủy đứng điểm chỉ đạo các xã và cụm xã. 

                                           
1
 Thông báo số 16-TB/HU, ngày 07/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân công Ủy viên Ban chấp hành, Ban 

Thường vụ, Thường trực Thường vụ Huyện ủy đứng điểm chỉ đạo xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông báo số 17-TB/HU, 

ngày 07/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX (Nhiệm kỳ 

2020 – 2025) theo từng ngành và lĩnh vực công tác. 
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3- Về kết quả bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức sau đại hội Đảng 

cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025). 

3.1- Đối với cấp xã: 

3.1.1- Cấp ủy xã:  

Tổng số đảng ủy viên xã được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất phê duyệt 

theo đề án nhân sự do các đảng bộ xã đề nghị là: 146 đồng chí.  

Tổng số đảng ủy viên được bầu tại đại hội xã là 129/146 đồng chí, chiếm tỷ lệ 

88,35%; khuyết 17 đồng chí, để phục vụ cho việc bố trí công an chính quy gi  chức 

vụ trưởng Công an và một số chức danh chưa đảm bảo điều kiện về công tác nhân sự 

trước đại hội. Sau đại hội cấp xã, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chỉ định bổ 

sung 03 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Mai (đồng chí Trưởng 

Công an), Trà Dơn (đồng chí Trưởng Công an và đồng chí cán bộ VH – XH). Từ nay 

đến cuối năm trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá cán bộ, công chức hằng năm và điều 

kiện, tiêu chuẩn của cấp ủy viên cấp xã lãnh đạo, chỉ đạo chỉ định 10/10 xã bố trí đủ 

cấp ủy viên theo đúng đề án nhân sự của từng xã đã được phê duyệt. 

3.1.2- Ban Thường vụ cấp xã:  

Tổng số ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã được được Ban Thường vụ Huyện 

ủy thống nhất phê duyệt theo đề án nhân sự do đảng ủy các xã đề nghị là: 45 đồng chí.  

Tổng số ủy viên ban thường vụ ffảng ủy xã được bầu tại đại hội là 42/45 đồng 

chí, chiếm tỷ lệ 93,33%; khuyết 03 đồng chí, để phục vụ cho việc điều động,  luân 

chuyển cán bộ.  

3.1.3- Các chức danh chủ chốt cấp xã (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, 

Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND): 

+ Đã giải quyết chế độ chính sách nghỉ hưu trước tuổi cho 01 đồng chí
2
. 

+ Đối với các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu sau đại hội ho c còn tuổi công tác 

nhưng không tham gia cấp ủy thì cho thôi đảm nhận các chức danh lãnh đạo HĐND, 

UBND xã tại phiên họp thường kỳ gần nhất của HĐND ngay sau đại hội theo đúng 

tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất miễn nhiệm 

chức danh chủ tịch HĐND xã đối với 04 đồng chí
3
; miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch 

                                           
2
  Đồng chí Hồ Vũ Tuấn – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Linh. 

3
 Trong đó: đồng chí Nguyễn Công Tạ – HUV, Bí thư Đảng ủy xã Trà Vinh và đồng chí Đinh Văn Thành – Bí thư Đảng 

ủy xã Trà Tập miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã để giới thiệu bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã; đồng chí Huỳnh 

Hồ Tanh – HUV, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chuyển công tác về huyện; đồng chí Hồ Vũ Tuấn – 

Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nghỉ hưu trước tuổi. 
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HĐND xã đối với 03 đồng chí
4
; miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND xã đối với 01 

đồng chí
5
; miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND xã đối với 02 đồng chí

6
. Thống 

nhất nhân sự giới thiệu ứng cử chức vụ chủ tịch HĐND xã đối với 04 đồng chí
7
; phó 

chủ tịch HĐND xã đối với 03 đồng chí
8
; chủ tịch UBND xã đối với 02 đồng chí

9
; phó 

chủ tịch UBND xã đối với 02 đồng chí
10

. 

3.2- Đối với cấp huyện:  

Căn cứ vào Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, 

UBKT Huyện ủy đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, Đại hội Đảng bộ huyện 

khóa XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã bầu 34/39 Ủy viên Ban Chấp hành, 10/11 Ủy 

viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 05/07 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy. 

3.2.1- Cấp ủy huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy:  

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có văn bản hiệp y với Công an 

tỉnh và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, đã có quyết định của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Trưởng phòng Phòng cảnh sát giao thông đường thủy, 

Công an tỉnh tham gia Ban chấp hành và gi  chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy và bố trí gi  chức vụ Trưởng công an huyện. Như vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy 

đã đủ 11/11 đồng chí.  

Số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 còn khuyết so với số lượng được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt là 04 đồng chí, do chưa đạt chuẩn về trình độ lý luận 

chính trị. Hiện nay, đã cử 05 đồng chí tham gia đào tạo Cao cấp lý luận chính trị khóa 

2020 – 202; dự kiến đầu quý I/2021 tiến hành thực hiện các bước quy trình xin ý kiến 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung 02 đồng chí đủ điều kiện, tiên chuẩn vào 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cuối năm 2021 đề nghị chỉ định bổ sung 02 đồng 

chí. Phấn đấu đến cuối năm 2021 hoàn thành việc củng cố, kiện toàn số lượng Ban 

                                           
4
 Đồng chí Phạm Đức Trọng – Nguyên PCT HĐND xã Trà Mai; đồng chí Hồ Thị Bâng – Nguyên PCT HĐND xã Trà 

Linh; đồng chí Hồ Văn Bôn – Nguyên PCT HĐND xã Trà Cang. 
5
 Đồng chí Hồ Văn Hiền – Chủ tịch UBND xã Trà Tập, chuyển công tác về huyện. 

6
 Đồng chí Nguyễn H u Quang – Nguyên PCT UBND xã Trà Vinh, chuyển công tác về huyện; đồng chí Hồ Văn Lai – 

Nguyên PCT UBND xã Trà Don. 
7
 Đồng chí Hồ Văn Xiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Cang; đồng chí Hồ Văn Bút – Bí thư Đảng ủy xã 

Trà Linh; đồng chí Hồ Văn Níp – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Tập; đồng chí Hồ Văn Dấu – Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy xã Trà Vinh. 
8
 Đồng chí Hồ Thị Đua – ĐUV, Công chức TP-HT xã Trà Linh; đồng chí Hồ Văn Lân – UVBTV, Trưởng Công an xã 

Trà Mai; đồng chí Tạ Cao Hùng – ĐUV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã.  
9
 Đồng chí Nguyễn Công Tạ – HUV, Bí thư Đảng ủy xã Trà Vinh; đồng chí Đinh Văn Thành – Bí thư Đảng ủy xã Trà 

Tập. 
10

 Đồng chí Đinh Văn Vượng – ĐUV, Trưởng Công an xã Trà Don; đồng chí Hồ Văn Dang – UVBTV, Phó Trưởng 

Công an xã Trà Linh. 



6 

 

 

Chấp hành Đảng bộ huyện đảm bảo 100% (39/39 đồng chí), không khuyết ủy viên 

Ban Chấp hành theo đề án nhân sự đã được phê duyệt.    

Hiện nay, đã giải quyết chế độ chính sách cho 01 đồng chí cấp ủy huyện nhiệm 

kỳ 2015 – 2020 không đủ tuổi tái cử theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 

20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương. 

3.2.2- Việc phân công, bố trí các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 

tham gia đảm nhận các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, Trưởng các Ban Đảng 

Huyện ủy: 

+ Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất phân công 03 đồng chí Uỷ viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy gi  chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. 

+ Đối với các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND: Thực hiện Luật tổ chức 

chính quyền địa phương (Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện có số lượng 01 đ/c), hiện 

nay Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn 

và căn cứ vào cơ cấu lĩnh vực ngành, điạ phương theo đề án nhân sự đã được phê 

duyệt để tiến hành điều động 01 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành (không là Ủy viên 

Ban Thường vụ) hiện gi  chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 

2021 nhận công tác khác; đồng thời, xem xét, thực hiện các bước quy trình, thủ tục 

lãnh đạo HĐND huyện giới thiệu ứng cử bầu bổ sung 01 Phó chủ tịch HĐND huyện 

là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy để đảm bảo cơ cấu theo quy định tại Chỉ thị 45-

CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

4- Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tình hình đời sống Nhân 

dân trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

4.1- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:  

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các 

giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
11

. Dưới sự chỉ đạo 

của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 

                                           
11

 Công văn số 1506-CV/HU, ngày 29/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; Công văn sô 04-CV/HU, ngày 06/8/2020 về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; Công văn bản số 526/UBND – VP, ngày 3/8/2020 của UBND huyện V/v tập trung triển khai quyết 

liệt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nam Trà My; Công văn số 555/UBND 

– VP, ngày 13/8/2020 của UBND huyện V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh nh ng biểu hiện chủ quan, lơ là 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 553/UBND-VP, ngày 13/8/2020, của UBND huyện về việc 

tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của 

UBND tỉnh; Công văn số 564/UBND-VP, ngày 18/8/2020 của UBND huyện về việc phát huy hơn n a vai trò nêu 

gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19… 
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huyện và sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, địa phương, công tác phòng, chống 

dịch trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện hiệu quả. 

Huyện đã thành lập 03 chốt kiểm soát tại các tuyến đường ra vào địa bàn 

huyện
12

; 02 điểm cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện và Trường THPT Nam 

Trà My; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ và cách ly nh ng 

người về địa phương từ vùng có dịch và các trường hợp F1, F2
13

.  

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện chưa có người nhiễm Covid-19. 

4.2- Tình hình đời sống Nhân dân trong thời gian thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19:  

Dịch bệnh Covid-19 đã có nh ng tác động không nhỏ đến đời sống Nhân dân 

trên địa bàn huyện; một số hoạt động kinh tế, nhất là các dịch vụ, thương mại không 

được hoạt động ho c chỉ hoạt động online như Phiên chợ Sâm…, đã làm cho đời sống 

kinh tế của một bộ phận người dân, doanh nghiệp g p rất nhiều khó khăn.  

Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, định hướng thông tin, 

định hướng dư luận nên đến thời điểm hiện tại, đời sống cán bộ, đảng viên, Nhân dân 

trên địa bàn huyện ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành 

của Nhà nước trong việc phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của 

Thủ tướng Chính phủ, nên trên địa bàn huyện không xảy ra trường hợp cán bộ, đảng 

viên, Nhân dân vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Bên cạnh đó, Ủy ban M t trận Tổ quốc Việt Nam huyện đến cơ sở làm tốt công 

tác vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ trên 

68.000.000đ và nhiều thực phẩm như rau, củ, quả, gà, vịt hỗ trợ cho các chốt kiểm 

soát phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, kịp thời động viên tinh thần của đội 

ngũ cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ ở tuyến đầu thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

Đồng thời, nhằm chia sẻ nh ng khó khăn trong thời gian dịch bệnh Covid-19 

bùng phát đợt 2, Ủy ban MTTQVN huyện đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, 

các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân huyện nhà, với tinh thần tương thân tương 

ái, đóng góp rau, củ, quả …, giúp đỡ người dân đồng bằng g p khó khăn do dịch 

                                           
12

 01 chốt tại xã Trà Mai giáp ranh với huyện Bắc Trà My; 01 chốt tại xã Trà Vân, giáp với huyện Sơn Tây tỉnh Quảng 

Ngãi; 01 chốt tại xã Trà Nam, giáp với huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum 
13

 Tổng lấy mẫu xét nghiệm: 408 (phát sinh mới 12). Có kết quả 396; trong đó dương tính 0, Âm tính 396, Chưa có kết 

quả 12 (mới lấy ngày 01/9). Tổng cách ly 119, kết thúc cách ly: 102 (trong đó: CLTT: 08, cách ly cơ sở y tế: 08, cách ly 

tại nhà: 86.), còn cách ly: 17 (tại nhà). 
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Covid-19. Qua hai đợt kêu gọi, đã vận động hơn 30 tấn rau, củ, quả các loại, san sẻ về 

các địa phương như: Đà Nẵng, Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An, Nông Sơn … 

II- KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Tiếp tục xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp 

để triển khai hạ tầng vùng Sâm đối với tuyến Măng Lùng – Đăk Glei. Đồng thời, đưa 

vào kế hoạch trung hạn đầu tư mở rộng tuyến QL40B từ Bắc Trà My lên Nam Trà My 

và qua Tu Mơ Rông (Kon Tum), phục vụ phát triển của huyện. 

- Tiếp tục xem xét, nâng mức hỗ trợ làm nhà theo Nghị quyết 12 của HĐND 

tỉnh về sắp xếp dân cư, để chuyển đổi vật liệu phù hợp, giảm tác động vào rừng. 

Trên đây là Báo cáo các nội dung phục vụ giao ban trực tuyến tháng 9/2020 

của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My./. 

 

Nơi nhận:       
- TTTV Tỉnh uỷ (báo cáo), 

- Văn phòng Tỉnh ủy (theo dõi), 

- TT. HĐND, UBND huyện, 

- M t trận, hội đoàn thể huyện, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, 

- Các TCCS đảng, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.         

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
 

Phùng Thị Thương 

 

 


