
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN OAK GLONG Dc 1p - Ttr  do - Hnh phác 

S&jf Dàk Glong, ngàyf tháng 9 nàm 2021 

THÔNG BAO 
A A Ket luan cua Chu t!ch  UBND huyçn tii dyt kiem tra 

ö các xã Oak Ha, xã Quãng So'n và xii Quãng Hôa 

B-UBND 

Trong các ngày 02-03/9/2021, dng chI Trn Nam Thun - Chü tjch 

UBND huyn Dk Glong di kim tra thirc dja tai  eác xii Däk Ha, xii Quãng Scm 

và xii Quãng Hôa. Thành phn tham dir: die Nguyn Dirc Hãi — CVP HDND-

UBND huyn; Die Mai Van TUng — TP Nông nghip & PINT; dc Lê Di Thành 

— TP Giáo dçic & DT; d/c Nguyn DInh Nam — IF Tài chInh kê hoch; die Büi 

Van Hu'ng — PGD Ban QLDA&PTQD; Iinh do eác xii Dàk Ha, Quiing Scm, 

Quãng Hôa. 

Sau khi c1.1ng vOi các xii di kim tra thirc dja mt s dim, khu vrc v phát 

trin san xut, du x xay dirng các cong trInh a dja bàn; dng chI Trn Nam 

Thun kt 1un, ehi dao  nhu sau: 

1. Di vói Cong tác phát trin các Hçp tác xii nOng nghip: UBND huyn 

yeu cu các xii nm bt tInh hInh san xut, kinh doanh cüa nguai dan; tIch circ, 

chü dng, h trçl ngui dan phát trin các 1oti hInh Hcip tác xii gn vOi chui tiêu 

thu san phm; dtc bit là các Hcip tác xii phát huy diiçc lçri th so sánh vüng, 

khu virc và tmg dja phiro'ng. 

- Giao phông Nông nghip & PINT tip ti1c quan tam, h trçl, hithng dn 

thc dy phát trin các Hcip tác xii nông nghip; nông nghip cong ngh cao g&n 

vOi chui giá trj, tiêu thii san ph.m trên dja bàn huyn; H trçi d ma rng phát 

trin di vai Hçp tác xii Nông nghip cOng ngh cao 1 xii Diik Ha và Hcip tác xii 

Nông nghip — DL-DV-TM Thjnh Phát i xii Quiing Son. 

2. Di vâi viêc chu.n bj dtu ttx xây drng Trç s& lam vic cüa UBND xii 

Quãng Son: UBND huyn giao UBND xii t chtrc rà soát, dánh giá 
cv th d lçra 

ch9n vj trI du tu phü hçip, hiu qua; 
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- Giao Ban quán 1 dir an & PTQD huyn phi hçp cüng vOi xã trong vic 

chu.n bj, hoàn thin thC tVc  theo quy djnh; Báo cáo kt qua v UBND huyn 

lru'óc ngày 15/9/2021. 

3. V vic giái phóng mt bang, mt so cong trmnh, dir an: UBND huyn yêu 

c.0 các xa tang cu&ng cong tác vn dng, tuyên truyn ngxi dan hin dt, cay 

c6i, hoa màu. . .d du ttr xây drng các cong trInh giao thông a dja phiiong, vâi 

phuong châm "Nhà nzthc và nhán dan ci?ng lam"; 

- Giao các Ban QLDA&PTQD, các chü du tu' phái chü dng thrc hin các 

du vic ngay tir khi d xut chü truong, ltp h so, thm djnh Va dua vào du tu'. 

UBND huyn sê không xem xét, du tu' các cong trInh giao thông nông thôn 

vithng cong tác giái phóng mt bang. 

- Chü tjch UBND các xã, các chü du tu chju trách nhim tnróc UBND 

huyn, Chü tjch UBND huyn trong vic 1ra chçn, d xut danh mic du tis t.i 

dja phuong. 

4. Di vói vic du tu' sira chi)a, xây dirng các cong trInh các truYng hQc: 

UBND huyn yêu cu các truô'ng h9c chü dng sra chih các hu hông nhô truang 

h9c; b trI lap h9c, co so 4t cht. . . phü hcrp vOi diu kin cüa truOng; han  ch be 

tong hóa d tao  cânh quan, khu vui chth, sinh boat cho các em hçc sinh. 

- Giao PhOng Giáo dic & DT thuô'ng xuyên kim tra vic xây drng, b tn 

sCr diing co sO vt chtt 0 các truOng h9c; tng hçip, d xut du tu sira cha, xay 

drng, mua sm ccc sO vt cht 0 các tru&ng hçc phü hqp, hiu qua, tránh lang phi 

ngun hrc. Giao phông Tài chinh — KH kim soát chat chê vic du tu sira chita, 

du til, mua sm 0 các truOng hçc. 

Trén day là kt lun cüa Chü tjch UBND huyn tai  dqt kiém tra 0 các xä Däk 

Ha, xã Quãng Son và xâ Quãng HOa; yêu câu các don vj trin khai thrc hin./. 

Noi nhân: 
- TT Huyn üy, HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn (cld); 
- CVP, PCVP HDND-UBND huyn; 
- Các phông, ban trirc thuc huyn; 
- UBND các xà; 
- Các don vj tri.rông hçc; 
- Liru: VT. 

TL. CHU TICH 
CHANH VAN PHONG 

Nguyn Due Hãi 
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