
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO GIA NGHIA Dc Ip - Tr do - Hnh phñc 

S&  LU /TB-UBND Gia Ng/ffa, ngàyotháng nãm 2021 

THÔNG BAO 
A A 9 0 A • - • A• • - . Ket Iun, chi do cua UBND thanh pho Gia Nghia ti Hi ngh danh gia 

• A • A , . • A - . A tinh hinh thirc hiçn nhiçm vy phat trien kinh te - xa hçi, dam bao quoc 
phông -an ninh tháng 4 nám 2021; trin khaiphurong hiróng, nhim vy 

thang 5 nam 2021 va Phien h9p Thanh vien UBND thanh pho 
thirong k5 tháng 4 nám 2021 

Ngày 28/4/2021, Uy ban nhãn dan thành ph GiaNghTa t ch'(rc Hi nghj 
dánh giá tInh hInh thirc hin nhim viii phát triên kinh tê - xà hi, dam bão quôc 
phông - an ninh tháng 4 näm 2021; triên khai phixong huâng, nhim vi tháng 5 
nam 2021 và Phiên h9p Thành viên UBND thành phô thu&ng kS'  tháng 4 näm 
2021. Chü trI Hi nghj và Phiên h9p: Tp the UBND thành phô Gia Nghia. 
Tham dir có các Thành viên UBND thành phô; lânh dao  các ban, ngành và Chü 
tjch UBND các xà, phi.rôrng. 

Sau khi nghe các báo cáo và kin thâo 1un cac vn ct lien quan cüa cac 
di biêu tham dir, Uy ban nhân thành phô Gia Nghia thông nhât kêt 1un, chi dao 
nhu sau: 

I. Da s các dai  biu th6ng nht vâi dr thâo Báo cáo tlnh hmnh thc hin 
nhim vii phát triên kinh té - xâ hi, dam bão quôc phông - an ninh tháng 4 nAm 
2021 vá ph.rang huàng, thim vi tháng 5 näm 2021; ben c?nh  do CO mt so 
kiên gop , giao Vn phOng HDND và UBND thành phô tiêp thu, hoàn thin dir 
tháo báo cáo ban hãnh. 

II. Dánh giá chung: 

Trong tháng 4/2021, rnc dü cOn nhiu khó khn, thách thi:rc, tInh hInh 
djch Covid- 19 trên the giOi tiêp tçic din biên phüc tp ãnh hu&ng den dat nizOc 
và dja phuong; giá Ca mt so mt hang nông san thâp; thii tiêt thay dôi that 
thumg lam ánh hithng den diii song cüa ngithi dan. Song duçrc si,r chi dao  sat 
sao cüa tinh, Thu&ng trirc Thành üy, sir giám sat cüa HDND thành phô, sir chi 
d.o, diêu hành linh hoat cüa UBND thànhphô, ciing vâi sr n hrc, dOng thun 
cüa Nhãn dan trén dja bàn, tInh hInh kinh tê - xA hi cüa thãnh phô tiêp tic duçic 
duy trI phát triên on djnh, tong thu ngân sách 4 tháng dâu nm 2021 izâc dat 
300.503 triu dông dat  27,32% so vOi kê hoach  tinh giao và Nghj quyêt Hi 
dông nhân dan thành phô giao, bang 99,8% so vOi ci)ng kSr  näm 2020. Thu theo 
t' 1 diêu tiêt dja phung duqc hii&ng 4 tháng dâu näm 2021 ithc dt 105.863 
triu dông, dat  44,69% so vOi kê hoach tinh giao và Nghj quyêt HDND thành 
phO giao. TInh hInh thj tru&ng, giá câ hang hOa on djnh, nguOn cung dôi dào 
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dáp irng nhu câu tiêu dung cüa Nhân dan trên dja bàn. Cong tác chuyên djch Ca 
câu cay trông, vt nuôi, üng dimg khoa hc cong ngh trong san xuât nông nghip 
tiêp ttic phát triên trén din rng. Không xãy ra djch bnh trên cay trông, 4t nuôi. 
Linh c van hóa, giáo dic, y t duçic quan tam, thrc hin hiu qua. Các chê d, 
chInh sách uu dAi, an sinh xâ hi cho các dôi tuqng chinh sách có công, báo trçi 
xã hi, tré em, h cn nghèo, dông bào dan tc thiêu sO,... duçic thic hin day 
dü, kjp thii, dung quy djnh. Cong the phông chông djch Covid-19 hiu qua. 
Cong tác chuân bj cho bâu cü di biêu QuOc hi khóa XV và dai  biêu HDND 
các cap nhim k' 202 1-2026 dam bâo kjp thai, hiu qua, dung quy trmnh quy 
djnh. An ninh chInh trj, trt tr an toàn xãhi duçrc giü vng, on djnh. Tuy 
nhiên, trong tháng con mt sO ton tai,  hn chê nhu: Tiên d giâi phóng rnt bang, 
thi cong và giâi ngãn von dâu tr các dr an, cOng trInh chm. Mt so can b, 
cong chirc, viên chüc chua chap hành nghiêm tüc ye gi?i giâc lam vic và thrc 
thi cOng vi theo Chi thj so i ?ICT-  IND ngày 07/8/2013 cüa Chü tjch UBND 
tinh Däk Nông. Vic giâi quyêt thu tic hành chInh cOn chm (chiêm 4,56%). 

IlL Phirong hiró'ng, nhim vy tháng 5 nám 2021: 

1. Yêu cu các phOng, ban, dan vj, UBND các xâ, phithng theo chüc 
nàng, nhim vi cüa don vj, dja phuang triên khai thrc hin nghiêm tue phuong 
htrâng, thim vi trong Báo cáo tInh hinh thirc hin nhim vi phát triên kinh tê - 
x hi, dam bâo quOc phOng - an ninh tháng 4 nàm 2021 và phuang hixàng, 
nhim v11 tháng 5 nàm 2021; trong do liru các ni dung sau: 

- Dy manh  cong tác tuyên truyn và t chüc thirc hin t& cOng tác bAu ci:r 
di biêu Quoc hi khóa XV và dai  biêu Hi dông nhân dan các cap trén dja bàn 
thành phô Gia Nghia, nhim k' 2021-2026. 

- Rá soát các thim v11 UBND thành ph& Chü tjch UBND thành ph giao 
dé to chirc triên khai nhim vi den kêt qua cuôi cüng, không de bO sot nhim vi. 

- Các phOng, ban, dan vj, UBND các xâ, phu&ng di.rçic giao lam chü du 
tu, dai  din chü dâu tu các dr an, cong trInh day nhanh giâi ngán kê hotch vOn 
dâu tix các dir an, cong trInh trên dja b thành phO. 

- Th?c hin nghiêm tue vic cung cp thông tin và phát ngôn cho các Ca 
quan báo chI theo quy djnh. Ngu&i dirng dâu các phOng, ban, dan vj kjp thM 
cung cap thông tin cho báo chI khi có yêu câu và chju trách nhim ye ni dung 
cung cap dê dam bao thông tin chInh xac, kjp thii. DOi vói ni dung thuc thâm 
quyén cüa lânh do UBND thành phO, giao dOng chi Chánh Van phOng HDND 
và UBND thành phô tham mini cung cap thông tin cho báo chi, tri.ring hcip CO 
vuàng mac kjp thyi báo cáo lânh dao  UBND thãnh phO dê xem xét, chi dao. 

- Quán trit, chi do cong chrc, viên chüc rà soát, thay di mt khu tài 
khoân Ca nhân trên h thông quãn 1 diêu hành van ban cüa UBND thành phô dê 
báo dam bI mt nhà nithc; dOng thii chju trách thim truóc UBND thành phO va 
pháp 1ut nêu dê 1 lçt thông tin, bI mt nhà nuàc trong qua trinh quan l, sr 
ding tài khoân cüa don vj tren h thông quân 1 diêu hành van ban cüa UBND 
thãnh phO. 
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- Dy manh  cái cách hânh chInh; thrc hin k s trên van ban din tü; 
chân chinh can b, cong chtrc, viên chirc và nguii lao dng cüa dan vj chap 
hânh nghiêm ye gi giâc lam vic và th?c thi cOng v11 theo Chi thj so 17/CT-
UBND ngày 07/8/2013 cUa Chü tjch UBND tinh Däk Nông. Thu truing co 
quan, don vj phài guong mâu thirc hin, dan vj nào dê xày ra tInh trng can b, 
cOng chüc, viên chirc và ngii?ii lao dng không chap hành quy djnh ye gi giâc 
lam vic và thirc thi cong vii thI Thu trung co quan, don vi do chju trách nhim 
tnr(c Chü tjch UBND thành phô và UBND thành phO. 

- Quán trit can b, cong chtirc, viên chrc và ngthi lao dng cüa co quan, 
don vj mInh thirc hin nghiêmtüc các bin pháp phOng chông djch Covid-19 
theo hthng dan cüa co quan y tê. 

- Chü dng tham muu TJBND thành ph xây drng các chixong trInh, k 
hoch, báo cáo cfia Thành Oy, Ban ThuOng vii Thành üy do don vj dang k dam 
báo chat luçmg, dung thai gian quy djnh. 

- Di vói các van bàn thuc thm quyn UBND thành ph& các co quan, 
don vj chü trI tham muu phãi có To trInh xin kiên các Thành viên UBND 
thành phô (trong do nêu rô co' sà pháp l, myc dIch, lj do can ban hành van 
bOn,...); dông thOi lay kiên cüa phông Tu pháp dôi vâi dr thào van bàn thuc 
thâm quyên cüa UBND thành phô triiOc khi xin kiên cUa các Thành viên 
UBND thành phô. Thu tnr&ng các co quan, don vj trInh cho lãnh dao  UBND 
thành phô thuc lTnh virc phii trách dê xem xét, quyêt djnh truOc khi trinh 
LJBND thành phô. 

2. Giao phOng Quãn l do thj: 

- Chi do Di TTCQ do thj thành ph tang cumg kim tra, tham muu 
UBND thành phô xir l nghiêm theo quy djnh cUa pháp lut dOi vOi cac hành vi 
vi phrn trong linh virc trt tIr xây drng, trt tir do thj. Thirc hin tot cOng tác 
hu kiêm sau cap phép xây dmg. 

- Dy nhanh tiM d thrc hin cong tác gn biM ten duOng và cp bién sO 
rihà tren dja bàn thành phO. 

- DOn dc các nba thiu thi cOng day nhanh tiên d thi cong các d? an, 
cOng trinh giao thông tren dja bàn thành phô d dam báo vic giao thông, di 'ai 
cüa ngu?i dan trong mña mua nhung van dam bão chat h.rcing, tiêu chuân quy 
dinh. 

- Phi hçip vOi phOng Kinh tê thành ph và các don vj lien quan triM khai 
cong tác trOng cay xanh trong màa mua. Thijc hin cOng tác v sinh mOi truOng, 
thuOng xuyen cat, d9n cay cO mQc tren via he cac tuyên duOng trên dja bàn 
thành phO. 

- Kim tra, xr l h thng thoát nuOc tai  các tuyM duOng trên dja bàn 
thành phO, khOng dê xây ra tinh trng ngp nuOc c1ic b khi trOi mua lOn, dc 
hit là khu v1rc câu Dak NOng, duOngHai Ba Trung, duOng tr Bnh vin da 
khoa tinh di thrOng L Thánh Tong, Quôc l 14... 
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- Lam vic vâi Sâ Xây dmg tinh kim tra h so cp phép cüa dir an dâu 
tu xây d1rng khu van phông - nhà a cüa Cong ty Phuong Thão và tham muu, dê 
xuât UBND thành phô huâng xir 1 vic san lap mt bang sai phép (nêu co) cüa 
Cong ty TNHH thucing mai  djch vii và xãy drng Phi.rong Thão theo dung quy 
djnh, hoàn thành trinrc ngày 14/5/2021. 

3. Giao phông Kinh t thành ph tham muu cho UBND thành ph: 

- To chüc L phát dng "Tt trông cay dai dai nhâ an Bác H" nhân dip 
k nim 131 nàm ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh (19/5/1890-19/5/2021) trên 
dja bàn thành phô Gia Nghia. Dông thai phôi hçp vâi phông Quán 1dô thj va 
các dcm vi lien quan rà soát, thông kê và dánh giá t 1 cay xanh dã trông dê có 
bin pháp chäm soc. thay the cay xanh bj chêt. 

- Chü tn, phi hcp vai phOng Quãn 1 do thj, UBND các xã, phumg tham 
mu'u UBND thành phô thirc hin kiên chi dao  cüa UBND tinh Däk Nông tai 
Cong van so 1911/UBND-KTN ngày 22/4/202 1 ye vic triên khai Cong van so 
so 121 6/BCT-DL ngày 08/3/2021 cüa B Cong thuong. 

4. Giao Ban Chi huy quân sir thành ph tham miru UBND thành ph t 
chirc Hi thi chi huy truâng, chi huy phó Ban Chi huy quân sr xà, phiRing; phôi 
hçip vâi UBND các xã, phumg: Dàk R'Moan, Nghia Tan triên khai cong tác 
chuân bj cho din tp chiên dâu phOng thu tai  phu?ng Nghia Tan, xã Däk 
R'Moan. 

5. Giao phông Giáo diic và Dào tao: 

- Tham muu UBND thành ph xây drng Chuang trInh cüa Thành ày v 
phát triên giáo diic và dào tao  trên dja bàn thành phô Gia Nghia, giai doan  2021-
2025, hoàn thành trtr&c ngày 11/5/2021. 

- T chüc xét hoàn thành chucing trInh tiêu hoc, cong nh.n tot nghip 
trung h9c Ca si näm h9c 2020-2021. 

- Xây drng k hoach tuyn sinh du cp nàm 202 1-2022. 

6. Giao phOng Ni vv: 

- Kiêm tra, báo cáo c11 th v vic chp hành l 1i lam vic và thirc thi 
Cong vii cüa can b, cong chàc, viên chirc theo Chi thj sO 17/CT-UBND ngày 
07/8/2013 cüa Chü tjch UBND tinh Däk Nông. 

- Tham muu UBND thành ph trin khai t chac cong tác bu cir dai  biu 
Quôc hi khOa XV và dai biêu HDND các cap nhiém kS'  202 1-2026. 

- Tham muu UBND thành ph chuyn di vi tn cOng tác dM vai cong 
chàc kê toán theo quy djnh tai  Nghj djnh sO 59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 
cüa Chinh phü. 

7. Giao Thanh tra thành pM 

- Rã soát các kt lu.n thanh tra và tham mini UBND thành pM chi dao, 
XLI 1 theo quy djnh. 
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- Thirc hin vic tip nhn và giâi quy& don this khiu nai,t  cáo theo 
thãm quyên, nhât là truâc và trong thai gian diên ra bâu c1r dai  biêu Quôc hi 
khóa XV và dai biêu HDND các cap nhiêm k' 2016-2021. 

- Tham mini LJBND thánh ph báo cáo so k& 5 nàm thirc hin Chi thj s 
I 2/CT-TTg ngày 28/4/20 16 cüa Thu tung ChInh phü ye tang cu&ng cong tác phát 
hin, xir 1 các V11 vic, vi.i an tham nhüng, hoàn thành trtroc ngày 21/5/2021. 

8. Giao phông Tài nguyen - Môi tru?mg: 

- Chü trI, phi hqp vi Ban Quán l dir an vá Phát trin qu dt thành ph 
và các don vi lien quan tham mixu UBND thành phô: 

+ Trin khai thirc hin cong tác vn dng, bào v thi cong hang miic h 
F-la thuc dir an ho Gia NghTa. 

+ Phê duyt phuang an b trI tái dnh Cu cho các ht dan khu tái djnh cu 
Dàk R'Tih, Khu tái djnh cu Dàk Nur B. 

+ Xu 1 dirt diem các vuácng mc trong vic bàn giao khu dt 53 ha thuc 
dir an Nông nghip cong ngh cao t?i  xã Däk Nia, thành phô Gia Nghia dê kêu 
çi dâu tir và xu l vic lan chiêm dat cüa 03 h dan tai  Khu nông nghip üng 

dung cong ngh cao tinh Däk Nông. 

+ Xfr 1 vic chuyën m1Ic dich sir ditng dat, giao dat, cap giây chirng nhn 
quyên sü diing dat tai  di,r an dumg To dan phô 2, phuông Nghia Tan. 

+ Chi dao,  chn chinh cong tác kiêm tra, xir 1 hánh vi müc dt, san 1p 
rn.t mt bang trái phép trên dja bàn thành phô, hoàn thành tru*c ngày 
13/5/2021. 

+ Xây dirng K hoach  khc phiic các tn tai, han ch trong thçrc hin Nghj 
quyêt Trung uang 4 ye cong tác giài phóng mt bang dir an Ho Gia Nghia (theo 
Kt 1un so 81-KL/TU cüa Tinh üy Däk Nông), hoàn thành trirrc ngày 
11/5/2021. 

+ Thm djnh, phê duyt phuong an bi thung, h trq tái djnh cu dir an 
khu dO thj mói to 1, phumg Nghia Due (0,9lha) hoàn thành triwc ngày 
15/5/2021. 

+ Trã läi düt dim kin ngh cüa bà Ta Th Gái. 

- Phi hçp vói phông Tài chInh - K hoch và các don vi lien quan tham 
misu, d xuat UBNI1 thành phô thành 1p HOi  dông thâm djnh giá dat thành phô 
Gia Nghia, hoàn thành trtro'c ngày 14/5/202 1. 

- Chü tn, ph6i hçip vâi Chi nhánh Van phông Däng k dt dai thành ph& 
UBNT) phuông Quáng Thành và các don vj CO lien quan kiem tra vic cap Giây 
chá'ng nhn quyên s1r diing dat cho h bà Nguyn Thj Loan, phuông Quáng 
Thánh và tham rnixu UBND thành phô xcr l' theo quy djnh cüa pháp lut, hoàn 
thành trong tháng 5/202 1. 

9. Giao Ban Quân 1' dr an và Phát trin qu dt thành pM: 
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- Dy nhanh tin d trin khai giâi phóng mt bng các di,r an, cong trInh; 
to chirc bôc thäm, bô trI tái djnh Cu cho nguài dan theo dung quy djnh cüa pháp 
1ut. 

- Chü trI, phéii hqp vói phông Quãn 1 do thj thành ph và các clan vj lien 
quan trien khai mt so ni dung theo kiên ngh cüa So Xay dirng tai  Cong van so 
723/SXD-CCGD ngày 27/4/202 1 ye vic kêt qua kiêm djnh dánh giá nguyen 
nhân sir cô cong trInh &thng giao thông tir QL28 vào khu du ljch sinh thai van 
hóa kêt hqp cOng viên vui chcri Liêng Nung. 

10. Giao Cong an thành ph tang cucmg cOng tác báo dam an ninh, trt tir 
phiic vii bâu CO Quôc hi khóa XV và bâu cO HDND các cap nhim kS'  2021-
2026. 

11. Giao phông Y t, Trung tam Y t thành ph6: 

- Tp trung các bin pháp phông, chng djch Covid-19. 

- Tham muu UBND thành ph sci kt 01 näm thirc hin Chi thj s 17/CT-
TTg ngày 13/4/2020 cüa Thu tuOng Chinh phu v vic tiêp tiic tang cu?mg trách 
nhim quán 1 nhà nuOc ye an toàn thirc phâm trong tInh hInh mâi. 

12. Giao phông Tài chInh - K hoch: 

- Chü trI, phi hçip v&i phông Tài nguyen và Môi tru?mg và các dan vj 
lien quan tham muu UBND thành phô báo cáo dê xuât UBND tinh ye cci chê 
huOng ti'r nguôn thu tiên si:r diing dat trên dja bàn thành phO ye ngãn sách thành 
phO dê dâu tu các dj an và dam báo phác lqi trén dja bàn thãnh phO. 

- Phi hçip vOi Chi cic Thus khu vrc Gia NghTa — Dàk Glong và các dan 
vj có lien quan triên khai các giâi pháp nhàm thng thu ngãn sách trên dja bàn 
thành phô. 

- Kjp th?i tham muu UBND thành ph6 b trI kinh phi cho các dan vi, dja 
phtrang dê thirc hin cong tác bâu CO di biêu QuOc hi khóa XV và di biêu 
HDND các cap thim k' 2016-2021. 

13. Giao Van phông HDND Va UBND thãnh ph6 chü tn, phi hçip vOl 
phông Ni vii xây d1rng ice hoach kiêm tra vic thirc hin k so trên van bàn din 
tir, hoàn thành trong tháng 5/2021. 

14. Giao phóng Tu pháp thành ph kim tra tInh pháp 1 di vOl các dr 
thào van ban thuc thâm quyên cüa UBND thành phO do các phông, ban chuyên 
mon tham miru trithc khi trInh các Thành viên UBND thành phO. 

15. Giao UBND các xA, phung: 

- Tang cuOng kim tra, xO 1 nghiêm theo quy djnh cüa pháp lut di vOl 
cac hành vi san lap mt bang, müc dat, do dat và xây dirng trái phép, không phép 
trên dja bàn quàn l theo thâm quyên. Tru&ng hcip vuçit tham quyên báo cáo ye 
UBND thành phô dê chi dçto, giái quyêt theo quy djnh. 
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- Phi hcip vài phông Tài nguyen — Môi truäng và các don vj có lien quan 
day nhanh tiên d triên khai dr an dir an Do dc ban do dja chInh, cap giây 
chirng nhn quyên sir diing dat, xây dirng Co s& d lieu quãn 1 dat dai thãnh phô 
Gia Nghia. 

- Thirc hin xác nhn ngun g& sr diing Mt, th?ii dim xây d%mg nhâ trên 
dja bàn dam bâo cht chê, dung quy djnh. 

16. Giao UBND các xã,phu6ng: Dk R'Moan, Quãng Thãnh, NghTa Phü 
rà soát, báo cáo các vuàng mac trong thirc hin vic giâi quyét quyên sü ding 
dat cüa ngi.thi dan lien quan den quy hoach phân khu 1/2000 khu do thj sinh thai 
ho Däk Tih ye UBND thành phô (qua phOng Tài nguyen - Môi tru?mg) dê xem 
xét, kiên nghj vâi UBND tinh, các s&, ngành lien quan dê giài quyêt theo quy 
djnh. 

17. Giao UBND xã Dk Nia chü trI, phii hçip vfri cac don vj có lien quan 
khân truclng xác minh thông tin cá nhân các h lan, chiêm dat, kiêm tra, yêu câu 
03 h dan trâ lai  din tIch dat lan chiêm và 1p biên bàn xir 1 vi phm dôi vâi 
hành vi lan, chiêm dat tai  Khu nông nghip rng ding cong ngh cao tinh Dk 
Nông theo dung quy djnh; báo cáo két qua thirc hin ye UBND thành phô, 
phOng Tài nguyen - Môi tru?mg. 

Trên day là kt lun, chi dto cüa Uy ban nhân dan thành ph Gia NghTa 
ti Hi nghj dánh giá tInh hInh thrc hin nhim vt phát triên kinh tê - xã hi, 
dam bâo quôc phèng - an ninh tháng 4 nm 2021; triên khai phuong huàng, 
nhim vi tháng 5 näm 2021 và Phiên hQp Thành viên UBND thành phô thuing 
kS' tháng 4 näm 2021, yêu câu các phông, ban, ngành, UBND các xã, phung 
triên khai th1rc hin./. 

Nci nhln: 
- TI. Thành üy (b/c); 
- TT. HDND thành phô (b/c); 
- CT, các PCT UBND thành phô; 
- Các phóng, ban, dcrn vj; 
- Cong an thành pM; Ban CHQS thành ph6; 
- Hat Kiêm lam thành phô; 
- Chi cic Thuê khu virc Gia NghTa - DAk Glong; 
- LDVP; 
- UBND các xã, phutmg; 
-LtruVT,VP(tt). 
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