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S&LL O/TB-UBND

Gia Nghia, ngàya thángjnàm 2021

THÔNG BAO
Ket Iun, chi dto cua UBND thanh pho Gia Nghia ti Phien h9p
LJBND thành ph tháng 11 nàm 2021
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Ngày 27/11/2021, Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia t chüc Phiên
h9p UBND thành phô tháng 11 näm 2021. Chñ tn Phiên h9p: Tp the UBND
thành phô Gia NghTa. Tham dir Phiên hQp có Lãnh dao UBMTTQ Vit Nam;
các Thành viên UBND thành phô; Länh dao các Ca quan, don vj và Chü tjch
UBNT các phuông, xA.
Sau khi nghe báo cáo tInh hInh phát trin kinh th - xã hi, dam bào quc
phông - an ninh tháng 11 và phiiang htrâng, nhirn vii tháng 12 näm 2021, dr
thâo các
cáo, Quyêt djnh, Kê hoach và 9 kiên thào 1un cUa các dai biêu
tham dir; Uy ban nhân thành phô Gia Nghia thông nhât kêt 1un, chi dao nhii
sau:
Bao

I. Dánh giá chung:
Trong tháng 11 näm 2021, tInh hInh djch Covid-19 trên dja bàn thành ph
Gia Nghia diên biên phüc tap,
ca mac Covid-19 tang nhanh; nhung duqc sr
quan tam, chi dao sat sao cüa tinh, slr dông lông, dông thun và quyêt tam cao
cüa câ h thông chInh trj và nhân dan, tInh hInh djch Covid- 19 trên dja bàn
thành phô co bàn duqc kiêm soát; tInh hInh kinh tê hi cüa thành phô tiêp
tic duqc duy trI on djnh. Thu ngân sách nhà ni.róc theo t9 l diêu tiêt dja phuong
duçic huông 11 tháng dâu näm 2021 uâc dat 262.946 triu dông, dat 111% so
vói kê hoach tinh giao và Nghj quyêt HDND thành phô giao; nguôn cunghàng
hóa dü dáp rng nhu câu tiêu dung cüa Nhân dan trên dja bàn; giá Ca mOt mt
hang nông san tang nhu cà phê, tiêu... Co 32/37 chi tiêu thành phân dat và vtrqt
so vOi nghj quyêt HDND thành phô giao. Các chê d, chInh sách uu dãi, an sinh
xã hi cho các dôi tucrng chInh sách có công, bào trçl xà hi, trê em, h cn
nghèo, dông bào dan tc thieu
duqc thirc hin day dü, kjp thôi, diing quy
djnh cüa pháp 1ut; dä ho trçi kjp thii cho ngu?i lao dng, nguôi sir ding lao
dng gp khó khin do dai djch Covid-19. An ninh chInh trj, trt tr an toàn
hi ducrc giü v€tng, on djnh. Cong tác giái quyêt don thu khiêu nai, tO cáo dixqc
và dung quy djnh cüa pháp lut.
thirc hin nghiêm tüc, tich crc, hiu
so
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Tuy nhien, trong tháng con rnt s tn t?i, h?n ch nhii: Tang thu ngãn
sách nhà nithc chua dat ké hoach dê ra; tien d giâi phóng mt bang các dir an,
cOng tnInh và giài ngân kê hoach von dâu tu chm do ãnh huâng tinh hinh, diên
biên phüc tp cüa djch Covid- 19 trên dja bàn thành phô. Vic giái quyêt mt
thu tiic hãnh chInh lien quan den dat dai cOn chm. Mt SO co s& san xuât, kinh
doanh, djch vi phãi tam dung hoat dng do bj ành hrnng bâi dlch Covid-19.
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II. Phtnrng htróiig, nhim vii tháng 12 nãm 2021:
1. Yêu cu các phông, ban, dan vj, UBNT) các xâ, phithng theo chirc
näng, thim viii cüa dan vj, djaphuung thc hin nghiêm tuic phiiang hixâng,
nhim vii tháng 12 nãm 2021, dông thñ kru triên khai hiu qua các nOi dung
sau:
- Các phôn, ban, dan vj, UBND các xà, phixing dixçic giao lam chü du
tu, dai din chü dâu tu các dir an, cong trInh day nhanh giãi ngãn kê ho.ch von
dâu tu các dr an, cOng trmnh trên dja bàn thành phO.
- Dy math câi each hânh chinh. Thng ctthng thc hin k 1ut, k cuang
hành chInh; nâng cao tinh than trách nhim, tInh nêu guang cila ngu?iii dirng
dâu; chân chinh thai d irng xü vói ngithi dan, doanh nghip.
- Thrc hin nghiêm tüc, hiu qua cong tác phOng, chng djch Covid-19
theo chi dao, huàng dan cüa UBND tinh; Si Y tê tinh, Ban Chi dao phông,
chông djch bnh ô nguäi tinh và UBND thành phô, Ban Chi dao phông, chông
djch bnh a nguai thành phô.
- Hoàn thành các ni dung trInh k' h9p thi'r 3 I-IDND thành ph dam bâo
chat krçing, dung tiên d, quy trinh và quy djnh cüa pháp 1ut.
- Rà soát, dánh giá vic trin khai thrc hin các thim vi UBND thành
phô, Chü tjch UBND thành phô giao dé kjp thai tham rnuu, triên khai thrc
hin các nhim vi duçic giao báo dam chat hicing, dung tiên d và den kêt qua
cuôi cüng.
2. Giao phông Quãn 1 do thl:
- Phi hçip vói các dan vj lien quan kh.n truong t chirc ra quân 1p lai
trt t1r, cânh quan do thj trên dja bàn thành phô theo kê hoach dã dê ra.
- Chü trI, phi hqp vôi các dan vj lien quan tham muu, th1rc hin dy
nhanh tiên d khäc phic tInh trng nirt, lün du?mg Trân Hung Dao. Triên khai
1p diêu chinh quy hoach chi tiêt t' 1 1/2000 khu du ljch sinh thai Liêng Nung
và quy hoach chi tiêt dê dam bâo phát triên khOng gian, kiên true do thj Gia
Nghia.
- Chü trI, phi hqp vâi các don vj có lien quan tham muu UBND thành
ph6 van bàn huOng dn cong tác quãn l dir an, thâm djnh, phé duytcác cOng
trInh, dir an sà dicing von dâu tu cong trên dja bàn thành phô thuc thâm quyên
quyêt djnh dâu tu cüa Chü tjch UBND thành phô theo dung quy djnh cüa pháp
1ut hin hành, chju trách thim truOc pháp lut và UBND thành phô ye ni
dung huàng dn (viçc nay C/in tjch UBND than/i phó dâ két lun, chi dao tgi
Thông báo so 884/TB-UBND ngày 06/9/2021 cia UBND thànhphô).
- DAy nhanh tin d 1p 10 d an quy hoach chi tit, quy hoach phân khu
trên dja bàn thành ph Gia Nghia; phôi hqp vâi phàng Tài chInh - Kê hoach
thành phô 1p dir toán kinh phi dê triên khai các quy hoach chi tiêt, quy hoach
phân khu trong nãm 2022 dam bâo kp thai, dung quy djnh (vic nay UBND
than/i pM dã chi dgo tgi Thông báo so' 1057/TB- UBND ngày 16/9/2021).
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- Can cü Quy ch lam vic cüa Ban Chip hãnh Dãng b thành ph khóa
XH nhim k' 2020-2025, kiêm tra, soát xét, rà soát iai toàn b h so, thñ tic lien
quan ye các Do an quy hoach chi tiêt, quy, hoach phân khu dâ dixqc phê duyt.
Trên co sâ do, tham mini UBND thành phô bô sung hoàn thin các thu tic dam
bão theo ding quy djnh ti Quy chê lam vic cüa Ban Chip hành Dãng bt) thánh
phô khóa )UI nhim k' 2020-2025 và quy djnh cüa pháp 1ut; ctông thri chju
trách nhim ye vic tham mtru cUa don vj.
3. Giao phOng Tài nguyen và Môi trumg:
- Khn tnrong tharn mixu UBND thành ph hoàn thành vic 1p quy ho.ch
si:r dirng dat cap thành phô giai doan 2021-2030; kê hoach sü diing ctât cap thành
phô näm 2022.
- Dy nhanh tin d hoàn thành dir an do dac, 1p bàn d dja chInh, cp
Giãy chüng nhn quyên st'r dicing dat, xây dung co s& di 1iu quãn 1 dat dai trên
dja bàn thành phô trong nAm 2021.
- Chü trI, phi hçip vói Ban Quán l d,r an và Phát trin qu5 dt thành ph
và các don vj lien quan tham mini UBND thành phô chuân bj day du các thu tiic,
ho so có lien quan dé to chüc ban dâu giá quyên sir diing diât và tài san trên dat
dôi vói CáC khu dat cong dà duçic UBND tinh cho chü tnxong bàn dâu giá dam
bâo theo dCing quy djnh cüa pháp lut.
- Phi hçip vâi Ban Quàn l dir an và Phát trin qu dt thành ph và
UBND cac phuing, xA rà soát, tharn mixu UBND thânh phô báo cáo, xin kién
cüa Ban Thithng vii Thành Uy, UBND tinh ye vic bô trI tái djnh Cu dc bit cho
các h dan bj thu hôi dat cac cong trinh, dir an trên dja bàn thành phô.
- Phi hcip vâi Ban Quán l dr an và Phát trin qu dAt thành ph và các
don vj lien quan hoàn thin hO so, tham mutt UBND thãnh phô to chüc cuong
chê thu hôi dat dôi vói nhCng truO'ng hqp không bàn giao mt bang dé trien khai
các dir an trên dja bàn thành phO theo dung quy djnh cüa pháp lut; dam bão
hoàn thành cong tác cung ché triroc ngày 25/12/2021.
- KhAn truong tham mutt UBND thanh ph xü l vic l.n chim dAt ti
khu nông nghip 'rng dung cong ngh cao tinh (53 ha).
- Phi hçip v&i UBND cac phithng xa à các don vj lien quan don dc các
to chüc, cá nhãn CO lien quankhân truong chap hành Quyêt djnh xü pht yj phm
hành chInh trong linh virc dat dai (np tiên xü phat yj phm hành chInh).
4. Giao phOng Lao dng - TB&XH thành ph phi hçp vii UBND các xã,
phu&ng và các don vj lien quan day nhanh tiên d triên khai thrc hin chInh
sách h trq cho ngithi lao dng yà ngjrOri sü dimg lao dng gp khó khän do dai
djch Coyid-19 theo Nghj quyêt so 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa ChInh phU Va
Quyêt djnh sO 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/202 1 cüa Thu tuông ChInh phil. To
chüc kiêm tra vic chi ho trçY cho ngithi lao dng bj ânh hu&ng djch Covid-19 tai
UBND các phu0ng, xà.
5. Giao phOng Ni yu thành ph
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- Tip tic rà soát, sp xp biên ch cong chirc, viên chüc ti các phông,
ban, don vj, các don vj s,r nghip dê dam báo vj trI vic lam và vic thrc hin
nhim vii chuyên mon duçic giao theo quy djnh.
- Kh.n trrnYng thiic hin k hoach t chüc xét tuyn, thi tuyn cong chüc
cap xã, viên chüc don vj sir nghip trên cta bn thãnh phô theo quy djnh.
- Tham muu UBND thành ph dánh giá, xp loti müc d hoàn thânh
thim vi1 nam 2021 cUa cci quail, don vj, xâ, phuông và dánh giá, xep l°ai chat
luqng can b, cong chüc, viên chirc näm 2021.
6. Giao phông Giáo diic và Dào tto thãnh ph
- T chüc danh giá cht lucmg dy và h9c hin nay d kjp th&i có giâi
pháp nâng cao chat hrçmg dy và h9c và dam bâo thai gian nm h9c 2021-2022
theo ké hoach dä dê ra.
- Chü trI, phi hçip vri các don vj lien quan tham muu UBND thãnh ph
dam bào các tiêu chI xây dijng tru&ng chuân quôc gia dôi vâi các trung bce
trên dja bàn thành phô.
7. Giao Ban Quãn l d an và Phát trin qu5 Mt thành ph&
- Dy nhanh tin d giâi phóng mt b.ng các di,r an, cong trInh trén dja
bàn thành phô, trong do tp trung cong tác giâi phóng mt bang hO Gia Nghia và
dr an dâu tu xây dmg cOng trInh: Di diii, tai djnh cix cho 212 h dan khu vrc
trung tam thj xã Gia Nghia (nay là thành phô Gia NghTa).
- Tip tic t chüc bc thäm, b trI các lô tái djnh cix cho nguii dan dam
bào theo kê hoach dê ra và dung quy djnh cüa pháp 1ut; phôi hçip vOi phOng Tài
nguyen và Môi trtthng thành phô và các don vj có lien quail hu&ng dan ngtrii
dan hoàn thin ho so cap giây CNQSD dat dOi vói các 10 dat tái djnh cix cia bôc
thäm, bàn giao thirc dja.
- Day nhanh tin d trin khai thrc hin dir an: Drning To Hin Thãnh
(kéo dài) nôi trung tam thj xã gia nghia den duing Quang Trung.
8. Giao phOng Y t& Trung tam t thành ph: Can cir chirc näng, nhiêm
vii duçic giao tp trung day manh các bin pháp phOng, chông djch Covid-19
trên dja bàn thành phô; phôi hçip vOi phOng Giáo dic và Dào tao, UBND các
phi.thng, xA day nhanh tiên d tiêm vàc xin phOng Covid- 19 müi 2 cho ngl.r&i
d tü 18 tuôi tth len và trién khai chiên djch tiêm chüng väc xin phOng Covid19 cho tré tü 12 den 17 tuOi giai doin 202 1-2022.
9. Giao phOng Tài chinh - K hoach:
- Tham mixu UBND thành ph van bàn huàng dn trInh tr, thu tic diu
chinh dir an, diu chinh tin d dir an, thii gian thirc hin hcip dông xây dirng,
cOng tác lira chn nhà thâu thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Chü tjch UBND
thành ph theo dUng quy djnh cüa pháp 1u.t hin hành, chju trách nhim tnxóc
pháp 1ut và UBND thành phO ye ni dung huóng dan (vic nay Ghz tjch UBND
thành p/i4 dä kit lun, chi ã'ao tgi Thông báo so 884/TB- UBND ngày 06/9/2 02 1
cia UBND thànhpho).
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- Chü trI, phi hqp vâi các don vj lien quan tp trung dng b, quy& 1it
các bin pháp nham tang thu ngân sách nhà nuâc dê dt ké hoch näm 2021 dé
ra (dc bit là tang thu tiên sü diing dat).
10. Trung tam Van hOa, Th thao và Truyn thông thành ph trin khai
cong tác trang trI di.r?mg phô và tham mxu UBND thành phô xây dirng kê hoich
to chüc các hott dng müng Dãng - mirng Xuãn Nhâm Dan näm 2022.
11. Giao phOng Kinh t:
- Khn trucmg tham muu UBND thãnh ph báo cáo kt qua trinkhai
thirc hin Quyêt djnh so 500IQD-UBND ngày 11/4/2021 cüa UBND tinh ye ban
hánh Kê hoach triên khai thirc hin Quyet djnh so 21591QD-UBND ngày
26/12/20 18 cüa UBND tinh Däk Nông, hoàn thành tru*c ngày 31/12/2021.
- Tham muu UBND thành ph hoàn thin h so d nghj cong nhn thành
phô Gia Nghia hoàn thành nhim vi xây dirng nông thôn mOi näm 2020, hoàn
thành trwrc ngày 07/12/2021.
- Phi hcip vài phông Quân l do thj thành ph và các &m vj cO lien quan
tang ctrng cong tác quàn 1, chäm soc so cay xanh dà trông trong Lé phát dng
"têt trông cay d?ii d?ñ nhâ on Bác Ho" näm 2021.
12. Giao Van phOng HDND và UBND thành ph chü trI, phi hçip vOi
phOng Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hOa, The thao và Truyên thông
thành phô và các don vj lien quan nâng cao chat lucing hoat dng cUa Trang
thông tin din tr thành phô Gia Nghia.
13. Giao Cong an thành ph tang cu?mg cong tác dam báo an ninh tr.t tçr
trt t1r trên dja ban thành phô Gia Nghia, dc bit là trong thai gian thu hoach
müa vi tü nay den tét Nguyen dan Nhâm Dan nam 2022.
14. Giao Di Quân l TTCQ do thj thãnh ph&
- Chü trI, phi hqp viii UBND các phuing, xâ vâ các don vi lien quan
khân truorng don dôc các to chirc, cá nhân cO lien quan chap hành Quyêt djnh xr
pht vi phm hành chInh trong linh vrc trt tir xây drng, tr.t tir do thj (np tiên
xü pht vi phm hành chInh).
- Chü trI, ph6i hqp vâi các don vj lien quan, IJBND phu&ng NghTa Thành
khAn tnrong xü 1 vic Ian chiêm tai khu virc du'mg Chu Van An, phi.thng
Nghia Thãnh.
- Phi hp vi UBND các phu&ng, xA và các don vj lien quan tang cung
cong tác kim tra, xir 1 nghiêm các trixing hqp lan chiêm lOng, lê dung, via he
d kinh doanh, buôn ban trái phép.
15. Giao UBND các xa, phithng:
- Tang cu?mg quân l dt dai, tr3t tir xây dirng, trt tir do thj trén dja bàn;
xü l nghiêm các tri.thng hqp ln chim dt công, dat dôi dix.
- Tang ci.rng cong tác tuyên truyn, 4n dng nguii dan chAp hành bàn
giao mt bang dê triên khai các dir an, cong trInh trên dja bàn.
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- Tp trung thirc hin t& cong tác giãm nghèo; 1p ho sci d nghj cap có
thâm quyên ho trçi và thirc hin chi trâ tiên ho trçi cho nguäi lao dng bj ânh
huâng cüa djch Covid-19 trên dja bàn kjp thii, dung dôi ti.rqng và quy djnh.
- Tang cithng cong tác tip cong dan; kjp thai giâi quy& don thu khiu
nai, to cáo cüa cOng dan ngay tü co sâ theo thâm quyén quy djnh.
Trén day là kt lun, chi do cüa UBND thãnh ph Gia Nghia tti Phiên
h9p UBND thành phô tháng 11 näm 2021, yêu câu các phông, ban, dan vj,
UBND các xâ, phung triên khai thic hin./.
Noi nhn:
- TT. Thành üy (b/c);
- TT. HDND thành ph6 (b/c);
- CT, các PCT UBND thành phô;
- Các phông, ban, &rn vi;
- Cong an thành ph6; Ban CHQS thành ph&
- Ht Kiêm lam thành phô;
- Chi ctic Thuô khu virc Gia Nghia - Dak Glong;
- LDVP;
- UBND các xA, phx?ing;
- LLru VT, VP (tt).
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Nguyn Tiên Tüng

