
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANHPHOGIANGHIA Dc 1p - Tuy do - Hnh phüc 

SoLJ Q 3 JTB-UBND Gia Nghia, ngàyijtháng  9  nàm 2021 

THÔNG BAO 
A 9 9 S - A• Ket 1un, chi dio cua UBND thanh pho Gia Nghia ti Hçn ngh 

• S S • A A V • S A S danh gia tinh hinh thirc hiçn nh.çm vui phat trien kinh te - xa hçi, 
dam bão quc phông - an ninh 9 tháng du nàm 2021; trin khai 

phuong huróng, nhim vy 3 tháng cui näm 2021 

Ngày 24/9/2021, Uy ban nhân dan thành ph Gia NghTa t chirc Hi nghj 
ttvc tuyên dánh giá tInh hInh thrc hin nhim vii phát triên kinh tê - xä hi, dam 
bäo quôc phông - an ninh 9 tháng dâu näm 2021; triên khai phumg hurng, 
nhim vii 3 tháng cuôi näm 2021. Chü trl Hi nghj: Tp the lãnh do UBND 
thãnh phô Gia NghTa. Tham dir có dông chI Vô Pham Xuân Lam - UVBTV Tinh 
uy, Bi thu Thành üy, Chü tjch UBND thành phô; Lath do UBMTTQ Vit Nam 
và các to chüc doàn the thành phô; Länh dao  các ca quan: Vin Kiêm sat nhân 
dan, Tàa an nhân dan, Chi ciic Thi hành an dan sir thành phô; các Thành viên 
UBND thành phô; lãnh dao  các phông, ban, &Yn vi và Bi thu Dâng üy, Chü tjch 
UBND các xã, phtthng và các ban, ngành, doàn the xâ, phu?mg. 

Sau khi nghe cac báo cáo và kin tháo 1un các vn d lien quan cüa các 
di biêu tham dr; dông thai tiêp thu chi dto cüa dông chI Vô Pham Xuân Lam - 
UVBTV Tinh üy, Bi thu Thành üy, Chü tjch HDND thânh phô; Uy ban nhân 
thành phô Gia Nghia thông nhât kêt 1u.n, chi dao  nhu sau: 

I. Ba s các dai  biu ca bàn th6ng nht vii dir thâo Báo cáo tInh hInh thrc 
hin nhim vv phát triên kinh tê - xã hOi,  dam bâo quOc phông - an ninh 9 tháng 
dãu näm 2021 và phuong huóng, nhim vii 3 tháng cuôi näm 2021; ben cnh do 
có mt so kiên gop , giao phOng Tài chInh - Kê hoch thành phô, Van phOng 
HDND và UBND thành phô tiêp thu, hoân thin dir thâo Báo cáo de ban hành. 

II. Dánh giá chung: 

Trong 9 tháng qua, tnthc bi cánh thiu khó khän, thách thüc; tIth hInh 
djch Covid-19 diCn biên phtrc tap, ánh hu&ng lón den kinh té vi mô và mi m.t 
xa hi, tác dng tiêu ci'rc den phát triên kinhtC, thrc hin các nhim v11 an sinh 
xa hi. Song vOi sr quyêt tam cao, sir quyêt 1it trong cong tác chi do, diêu 
hãnh cüa UBND thánh phO trong thirc hin nhim v kép: "Vita phông, chóng 
cljch hiu qua, vita tháo gà khó k/ian, duy tn tang tniràng kin/i té ", tInh hInh 
kinli tê - xã hi trên dja bàn thành phô duqc duy trI và tang tri.thng khá; dánh giá 
theo chi tiêu cii the duc I-IDND thành phô giao dâu näm, CO 18/37 chi tiêu ci1 

the dat  và vut so vi nghj quyêt, có 13/37 clii tiêu dat  khá so v&i nghjquyêt 
(dgt fit 75% Nghj quyt tró len); 02/37 chi tiêu dat  thâp so vti nghj quyêt, can 
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tp trung phn du quyt 1it d dt k hoch d ra; 04/37 chi tiêu con 1i dánh 
gia vao cuôi näm Thu ngân sach Nha nucic iiac dat 608 311 triêu dông, dat 55% 
so vOi kê ho.ch tinh giao và Nghj quyêt HDND thàñh phÔ giao (trong do thu 
theo t lé diêu tiêt djaphwo'ng dwcrc hw&ng u&c dgt 201.730 friéu dOng, dgt 85% 
so v&i ké hogch tinh giao và Nghj quyét HDND thành pM giao,), dt 106,8% so 
vOl cOng kS'  näm näm 2020; các ton ti trong cong tác quãn 1 do thj, tài nguyen 
và rnôi tri.rOng trng buOc duc khäc phiic; các chInh sách an sinh xä hi ducc 
thirc hin day dü, kjp thOi, dOng quy djnh; to chüc thãnh cong cuc bâu Cu di 
biên Quôc hi khóa XV vã dai  biêu HIDND các cap nhim k 2021-2026. Cong 
tác phOng, chông djch Covid-19 dixçic triên khai quyêt 1it, kjp thOi, den nay tInh 
hInh djch bnh Covid-19 trên dja bàn thành phô co bàn dA ducic kiêm soát, qua 
han 60 ngày không xuât hin ca mac rnOi. An ninh chInh trj, trt tr an toàn xâ 
h)i dirçic giir vitng; cong tác giâi quyêt dan thu khiêu nai,  to cáo cOa cong dan 
thrçic thirc hin nghiêm ttc, tich crc, hiu qua, dOng quy djnh cOa pháp 1ut. Ca 
sO ha tang giao thong, do thj, trtthng lOp hçc thrçc quan tam dâu tu xây dirng; 
nguOi dung dâu các ca quan, dan vj dâ quyêt 1it, trrc tiêp tharn gia vào thirc 
bin các nhim vi; dâ phôi hqp tot vOi các sO, ngành lien quan dê giâi quyêt các 
tOn tai,  vuOng mac lien quan den quy hoach, giãi phóng mt bang, bô tn tái djnh 
cu,... Tuy nhiên, trong 9 tháng dâu näm 2021 van cOn mt sO ton tai, han chê 
nh.r: Hoat dng cOa các ngành thucmg m.i, djch vii (nhà hang, khách san,  du 
lich...) gp rat nhiêu khó khãn do ãnh hi.rOng dai  djch Covid-19. COng tác quân 
I' dat dai, dO thj, quãn 1 quy hoach, trt tir xây dirng... cOn han  chê, bat cap; 
chua xay dimg xong quy ché quán l kiên trüc do thj; dir an do dac, 1p bàn do 
dja chInh, cap Giây chOng nh.n quyên s1r diing dat, xây dirng Ca sO dir lieu quân 
I' dat dai trên dja bàn thãnh phô chtm tién d, ânh hithng den quyên lçii cUa 
nguOi dan. COng tác cap giây CNQSD dat cOn mt so yêu kern. Cong tác phôi 
hgp cCta mtt so phOng, ban, dan vj chua diuçc thuOng xuyên, thiêu cht chë, 
dông b. Giá Ca mt hang nông san thâp, trong khi giá vt tu, phãn bón phic vi 
san xuât nOng nghip tang, cia lam ánh huOng den dOi sOng ngi.rOi dan trên dja 
bàn thành phô. Tiên d giâi phOng rnt bang mt so dr an, cOng trInh trQng diem 
cOn chm, chua dáp ing yêu cau dê ra, nguyen nhân là do thOi gian triên khai 
cOng tác bôi thuOng, giài phóng mt bang kéo dài dan den khi phê duyt phirang 
an bi thuOng giá dat cao han so vOi dir toán ban dâu, do do phãi phe duyt dieu 
chinh tong mOc dâu tu, kéo dài thOi gian thi cOng cong trInh dir an. 

HI. Phtrong htthng, nhim viii 3 tháng cui nàm 2021: 

1. Yêu cu các phông, ban, don v, UBND các xã, phir(lng theo chirc 
näng, nhim vu cüa don v, d!a  phtro'ng: 

- Trin khai thirc hin hoàn thành các mvc  tiêu, thim vii näm 2021 dã d 
ra t?i  Ké hoach so 3 l/KH-UBND ngày 05/02/202 1 cüa UBND thành phO ye 
vçc thirc hin Nghj quyêt sO 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 cOa ChInh phO ye 
nhiêrn vu, giái pháp chO yêu thrc hin Kê hoch phát triên kinh te - xa hi va 
Dir toán ngân sách nhà nuOc näm 2021, Nghj quyêt so 02-NQ/ThU ngày 
30/12/2020 cOa Thành Ely, Nghj quyêt so 311NQ-HDND ngày 23/12/2020 cEla 
HDND thành phO ye kê hoach phát trién kinh tê - xã hi nám 2021. 
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- Các &m vj duçic giao lam chü dâu ti.r, dui din chü dâu tu các dr an, 
cong trmnh day nhanh giãi ngân kê hoich von dâu tu các diii an, cong trInh trén 
dja bàn thành phô; dam bào cuôi nãm 2021 giái ngân dt 100% ké hoach  và dam 
bão chat lrnng các cOng trInh, dr an. 

- Dy mnh câi each hành chInh; giài quyt thu tiic hành chInh dam bâo 
ding thai gian, quy trInh và quy djnh cüa pháp 1ut; không t1r ban hành them 
thu tVc  hành chInh. 

Thirc hin nghiêm tüc, hiu qua cong tác phOng, chng djch Covid-19 
theo chi dio, hung dan cüa UBND tinh; S& Y tê tinh, Ban Chi dao  phOng, 
chông djch bnh a nguYi tinh và UBND thành phô, Ban Chi dto phông, chông 
djch bnh & ngu&i thãnh phô. 

- Các phông, ban, darn vi tham mlxu UBND thành ph chun bj các ni 
dung trmnh k' h9p thu 3 HDND thành phô dam bâo chat krcng, dung tiên d, 
quy trInh và quy djnh clIa pháp 1ut. 

- Phát dng phong trào trng cay, trng hoa trong khuôn viên, phIa ngoài 
hang rào, bOn cay phia truóc cOng tri s& lam vic cüa các car quan, dorn vj, 
tru&ng h9c; phia tnr&c nha can b, cong chüc, viên chirc, ngu&i lao dng, giáo 
vien và nhân dan trén dja bàn thành phô dê gop phãn xây dirng m quan do thj 
xanh — sach  — dp. 

- Tao diukiên thun lqi, h trq các nhà du tu trin khai các dr an trên 
dja bàn thành phO. 

Thirc hin t& chinh sách, pháp 1ut v bào him xã hi, bâo him y t, 
báo hiêm that nghip; hoân thành chi tiêu giao trong näm 2021. 

2. Giao phông Quãn I do thj: 

- Chi dao  Di TTCQ do thj thành ph phi hçp vãi các darn vj lien quan 
tang cuàrng kiêm tra, xü l nghiêm theo quy djnh cüa pháp h4t dôi v&i các hành 
vi vi pham trong ITnh virc trt tr xây dmg, trt tr do thj. Rà soát lai  vic cho 
thuê via he và tham rnuu UBND thành phO tinh toán, diêu chinh vic cho thuê 
via he cho phü hcip dé dam bào m5' quan do thj, trt t1r do thj. 

- Tham muu UBND thành ph xây dimg K hoach chinh trang do thj d 
darn báo cãnh quan môi tru&ng và djnh huâng pháttriên dài han,  phân dâu den 
näm 2025 dua dO thj Gia Nghia tr& thành thanh phO xanh, sach,  dçp, van minh 
hin dai  và xay dirng the hithng thông minh, car ban dat  các tiêu chI do thj loai 
11. 

- Tiêp tic phi hçp vâi UBND các xA, phu&ng ra soát các vu&ng mc 
trong quy hoach chung và dO an quy hoch chi tiêt dä ducic phê duyt, tru&ng 
harp thông phü hçip vâi diéu kin thrc tê và djnh huàng lâu dài thI tham muu 
IJBND thành phO âé xuât, kiên nghj UBND tinh cho chü trixang diéu chinh, bO 
sung cho phü hqp v&i diêu kin thirc tê và sir phát triên dO thj ben vthig. 

- Kh.n truarng tham muu UBND thành ph xây drng Quy ch quán l 
quy hoach, kiên true do thj thành phô Gia Nghia. 
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- Don dc các nhà thu thi cong d.y nhanh tin d thi cong cOng trInh 
duäng giao thông; dam bâo vic thi cOng an toàn, hin chê thâp nhât vic can tth 
vic di laj  cüa ngi.rôi dan, dc bit phãi dam bâo an toàn trong müa mua. 

3. Giao phông Kinh t thành ph: 

- Hiióng dan, don dc UBND các xâ tp trung nguM lirc thrc hin hoàn 
thành các chi tiêu xây dimg nông thOn mâi nãng cao dA dê ra trong näm 2021. 

- Tang cu?mg cOng tác phOng, chng djch bnh dng 4t, dc bit là djch 
tã 1cm Châu Phi, bnh viêm da nôi c11c trâu bO trên dja bàn thãnh phô. 

- Phi hqp vâi COng ty GIQ và các dan vi có lien quan khn trtrang dim 
cOng trInh Chq Gia Nghia giai don 1 vào hoat dng ('dói vói mt hang twcri 
song). 

- Chü trI, phM hçmp vth phông Tir pháp thành ph lam vic vói Trung tam 
Djch vI1 KTNN thành pho dê thông nhât trách nhim quân l, phôi hqp gifla 02 
don vj trong cong tác kiêm soát giêt mô gia süc, gia cam trên dja bàn thành phO. 

4. Giao phông Tài nguyen vl Môi trtrong: 

- Khn tnrang tham mru UBND thành ph hoàn thành vic 1p quy hoch 
sCr diing dat cap thành phô giai don 2021-2030; l.p ké hoach si'r diing dat cap 
thành phô nàm 2022. 

- Tham mini UBND thành ph6 xây dirng k hoach, thirc hin cong tác 
cuOrng chê thu hOi dat dOi vâi các hang miic dir an Ho Gia NghTa,... 

- DAy nhanh tin d hoàn thành dir an do dc, 1p ban d dla  chInh, cAp 
Giây chirng nhin quyên sir di1ng dat, xây dirng ca s d lieu quân 1 dat dai trên 
dja bàn thãnh phO trong näm 2021. 

- Tham mixu UBND thãnh ph6 giâi quyt dirt dim vic lAn, chim dAt cüa 
các h dan t.i khu 53 ha thuc dir an nông nghip l'rng dung cong ngh cao. 

- Tip tiic rà soát qu5' dAt công, dAt dOi du trén dja bàn thành ph và tham 
rnuu UBND thành phO xü 1 theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t, báo cáo UBND 
thành phô trong tháng 10 näm 2021. 

- ChU tn, phi hçmp vâi các don vj lien quan tham mini UBND thành ph 
tO chrc tp huân cOng tác giãi quyêt các,  thu tiic hành chInh ye dat dai cho cOng 
chrc, viên chirc lam vic tai  B phn Tiêp nhn và Trâ kêt qua thành phO vàcác 
xã, pht.thng. To chüc giao ban djnh kS'  hang tháng ye cong tác giâi quyêt ho so 
dat dai giüa phOng Tài nguyen - Môi tri.thng, Chi nhánh V.n phOng DKDD 
thành phO và UBND các xa, phing. 

- Khân trtxong thc hin vic xac djnh c&m mc giâi, ranh giâi ti khu virc 
Nghia dja DOi Su, Nghia dja tO dan phô 2, phthng Nghia Phü. 

- Chü trI, ph6i hp vâi các dan vj lien quan tham mini UBND thành ph 
giãi quyét dirt diem vic thu hOi din tIch dat ciia ngu?ii sir diing dat dông hiên 
dAt, hién tài san dé triên khai thirc hin các dir an trên dja bàn thành phO và chi 
dao cp nht, chinh 1 ho so dja chinh, chinh l, cap giây CNQSD dat, quyên sâ 
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iiu nhà và tài san gn 1in vài dt theo quy djnh. hoàn thành trong nãm 
2021. 

5. Giao phèng Lao dng - TB&XH thãnh ph 

- Thc hin t& các chInh sách an sinh xã hôi; dam bão d.y dü eác ch do, 
chInh sách iru dãi dôi vâi ngiz?ii có cong vâi each mng, bâo trq xâ hi,...; phi 
hop vOi UBND các xã, phuing và các don vj lien quan triên khai thirc hin 
chInh sách ho trq cho ngu?i lao dng và ngithi sü ding lao dng gp khó khan 
do di djch Covid-19 theo Nghj quyêt so 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa ChInh 
ph và Quyêt djnh so 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 cüa Thu tixàng Chinh 
phü, bâo dam dung dôi tuclng, tránh that thoát, tric lqi chinh sách. 

- Phi hop vâi Trung tam Van boa, Th thao và Truyn thông thành ph 
và các don vj lien quiñ tuyên truyên ye các chInh sách bâo hiêm xâ hi, bão 
hiêm y tê, bâo hiêm that nghip dê ngithi dan biêt, tham gia. 

• A• 6. Giao phong Nçn vii thanh pho 

- Kin toàn, sap xp lai dOi ngü can b quãn l các tnthng h9c. 

- Xây drng k hoch và t chüc xét tuyn cong chirc cp xâ, viên chirc 
các don vj sr nghip cong 1p  trên dja bàn thành phô, hoàn thành triroc ngãy 
15/11/2021; dông thyi rà soát, sap xêp biên ché cong chirc, viên chüc tai  các 
phOng, ban, don vj, các don vj sir nghip dê dam bâo vj tn vic lam và vic thrc 
hin nhim v11 chuyên mon duçic giao theo quy djnh. 

- Theo döi, tham mtru kjp th?yi cho UBND thành ph xir l các tp the, cá 
nhân không hoàn thành nhim vii ducrc giao, các kêt 1un thanh tra, kiêm tra, 
kiêm toán,... 

7. Giao phông Giáo dijc và Dào to thành ph 

- Huàng dn các trithng h9c xây di,rng kjch bàn, phucrng an dy h9c phü 
hgp dé irng phó vói tIrh hInh phOng, chông djch Covid-19 theo chi dao,  huàng 
dn cüa Sâ Giáo diic và Dào tao; dông thñ thithng xuyên kiêm tra, giám sat vic 
thirc hin ti các truing h9c. 

- Khuyn khich các trix?mg h9c huy dng các t chüc, cá nhân và mnh 
thtsâng quãn h trci mua. sam may tInh, din thoi thông minh dé trao tng cho 
các em h9c sinh nghèo trén dja bàn thành phô dê dam báo vic d.y và h9c 
online t.i các tru?ing h9c. 

- Chi dao  các tru&ng hQc tang cithng cong tác tuyên truyn, 4n dng phii 
huynh h9c sinh tham gia bão hiêrn y té cho hc sinh, phân dâu hoàn thành chi 
tiêu bão hiêm y tê hQc sinh theo ké hoch giao. 

- Rà soát, tham misu UBND thành ph dAu tu, sira chUa h thng nhà v 
sinh tai  các tru?mg hc dê dam bâo v sinh môi trithng su phm; xây dimg co so 

\'?t chat trirOng lOp, dâu tu mua sam trang thiêt bj ph%tc vii cOng tác dy và h9c. 

8. Giao Ban Quan 1 dii' an và Phát triên qu dt thành ph: 
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- Day nhanh tiên d giài phóng mt bang các dr an, cong trInh; trong do 
chi:i trQng tp trung hoàn thành cong tác giâi phóng mt bang di,r an ho Gia 
Nghia và dr an: Di d?yj tái djnh ci' cho 212 hO dan. a khu v1rc trung tam thj xã 
G ia Nghia (nay là thành phô Gia Nghia) trong nàm 2021; hoàn thành co so ha 
tang khu tái djnh cu phIa Dong Ho Trung tam. 

- Khn trirclng M chi.rc bc thäm, b trI các 10 tái djnh ci' cho nguOi dan 
darn bâo theo ké hoach  dê ra và dung quy djnh cüa pháp lut; phôi hqp vOi 
phOng Tài nguyen - Môi tnthng và các don vi lien quan tuyén truyên, vn dng 
và tao  diêu kiin thun lqi cho nguOi dan np tiên sO diing dat tái djnh ci' theo 
quy djnh. 

9. Giao phông Van hóa và Thông tin thành ph 

- Tham mi.ru xây dirng D an d.t, di ten dung, dt ten hoa viên, h& cAu, 
suôi trên dja bàn thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông näm 2021, trInh UBND 
tinh dê thông qua tai  k' hçp HDND tinh cuôi näm 2021. 

- Phi hçp vOi các don vj lien quan tham muu UBND thành pM xây 
dçrng, triên khai hoat dng cia Trung tam diêu hành thông minh, hoàn thành 
trong qu I näm 2022. 

10. Giao phông Y t, Trung tam Y t thành phô: 

Chü trI, pMi hçp vOi các don vj lien quan tp trung dy manh  các bin 
pháp phOng, chông djch Covid-19, không chü quan, lo là, mat cánh giác dê djch 
xârn nhp vào dja bàn thành phO. 

11. Giao phông Tài chinh - K hoch: 

- Tham mtru UBND thành ph6 xây dirng di,r toán ngân sách näm 2022. 

- ?On dc các chü du tu; dai  din chü d.0 tir dy nhanh tin dO giâi ngân 
các nguOn vOn dê giãi ngân hét kê hoach vOn näm 2021 và von ké hoach nãm 
2020 kéo dài; dông thOi quyêt toán cac cong trInh, du:r an nam 2021 kjp thOi, 
ding quy djnh. 

12. Giao Ht Kim lam thành phô 

Chü trI, pMi hqp vOi cac don vj lien quan t chüc cueing ch& giãi tOa di 
vOi din tIch 15 ha dat lam nghip bj nguOi dan lan chiêm trông cay cong 
nghip, nOng nghip trái phép trên dja bàn thành phô, hoàn thành trong tháng 12 
näm 2021. 

13. Giao Cong an thành pM 
Tang ctthng cong tác dam bão an ninh trt tij trén dja bàn thãnh pM; pMi 

hçip vOi phOng Quãn 1 dO thj thành phô ra quân 1p lai  trt tir do thj, trt tr giao 
thông trên dja bàn thành phO. 

14. Giao Hi Chü thp dO thành pM: Tp trung chi dao,  hithng dn HOi 
ChQ thp dO xã, phuOng to chOc Dai hOi HOi chü thp dO xã, phuOng trong 
tháng 9/202 1; dng thOi chuân bj tot các nOi  dung, diêu kiin  can thiet d to chOc 
Di hOi HOi chü thp dO thành phô nhim kS'  202 1-2026. 
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15. Giao phông Tài nguyen Va Môi trirô'ng, Chi nhánh Van phông 
Bang k dat dai thành ph6: Tp trung thirc hin tot cong tác cap giây chi'rng 
nhn quyên s1r diing dat cho ngithi dan; không dê xáy ra tInh trng trà ho so do 
Iôi cüa co quan nhà nuóc. 

16. Giao UBND các xã, phtrô'ng: 

- Tang cithng quail i dAt dai, trt tir xây drng, trt t1r do thj trên dja bàn; 
phôi hop vâi các don vj lien quan kiérn tra, xir 1 nghiêm theo quy djnh cüa pháp 
1ut dôi vOi cac hành vi san lap mt bang, müc dat, do dat và xay dirng trái phép, 
không phép; lan chiêm via he, hành lang an toàn giao thông trên dja bàn quân 1. 

- Tp trung trinkhai rà soát h ngheo, h cn nghèo và xác djnh h lam 
nông nghip, lam nghip, ngi.r nghip närn 2021 dm bão thirc chat, kjp thai, 
ding quy trInh quy djnh, không dê bO sot dôi tuçing. 

- DAy nhanh tin d rà soát, 1p danh sách cAp bin s nhà cho ngiiäi dan; 
dông thai tuyén truyên, 4n dng nguai dan thirc hin gän biên sO nba khi dã 
duqc co quan chirc näng cap biên so nhà, day là mt trong nMng tiêu chI dánh 
giá, xép loai cuôi näm cüa các co quan, don vj, nguai dirng dâu. 

- Rà soát, d xuAt quy hoch phãi dam bào chInh XaC, phñ hop vOi tmnh 
hinh thirc tê ti dja phuong. 

- Thirc hin vic xác thin  ngun g& sr dung dAt dam bâo chInh xac, 
diing quy djnh cüa pháp lut. Chü dng, thixông xuyên tuyên truyên, 4n dng 
các h dan chap hành bàn giao mt bang dê trién khai các dir an trên dja bàn 
quãn 1. 

- T.p trung thirc hin nhim vi kép "Vira phông, chng djch bnh Covid-
/9 hiu qua, vuia tháo g5 khó khán, duy trl tang  trwó'ng kinh té" ti dja phi.rong; 
phôi hop vâi các don vj lien quan tuyên truyên, vn dng nguâi dan tham gia 
bão hiêm xa hi, bâo hiêm y tê, phân dâu hoàn thành chi tiêu duqc giao; thirc 
hin tot cong tác tiém chüng cho tré em. 

Trén day là kt lun, chi dao  cüa Uy ban than dan thành ph Gia NghTa 
tai HOi nghj dánh giá tIrih hInh thrc hin nhim v11 phát triên kinh tê - xã hi, 
darn báo quOc phông - an ninh 9 tháng dau nàm 2021; trien khai phuong huàng, 
nhim viii 3 tháng cuôi nam 2021, yêu câu các phông, ban, ngành, UBND các xã, 
pht.rang triên khai thrc hin./. 

Noi n/ian: 
- IT. Thânh ñy (b/c); 
- TI. HDND thành phô (b/c); 
- CT, các PCI UBND thành pho; 
- Các phông, ban, don vi; 
- Clii nhánh Van phông DKDD thành phô; 
- COng an thành pliô; Ban CHQS thành phO; 
- I1t Klein lam thành pho; 
- Chi cic Ihuê khu vrc Gia NghTa - Dak.Glong: 
- LI-)VP: 
- UBND các xA, phiiing; 
- Luu VT, VP (tt). 
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