UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHiA

CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phu.c

Sô:G <6 /TB-UBND

Gia Nghia, ngàyftháng nám 2021

THÔNG BAO
Ket tun, chi do cua UBND thanh pho Gia Nghia ti H9i ngh
danh gia tinh hinh thu,rc hiçn nhiçm vii phat trien kinh te -xa h9l,
dam bão quôc phông - an ninh 6 tháng dâu nãm 2021; triên khai
phuong htró'ng, nhim vi. 6 tháng cui nãm 2021
A
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Ngày 17/6/2021, Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia th chirc Hi nghj
dánh giá tInh hInh thirc hin nhim vii phát triên kinh tê - xã hi, dam bão quôc
phông - an ninh 6 tháng dâu näm 2021; triên khai phuung hucng, nhim viii. 6
tháng cuôi nàm 2021. Chü tn Hi nghj: Tp the UBND thành phô Gia Nghia.
Tham dir Co dông chI Vö Pham Xuân Lam - BI thu Thành üy; dông chI Lê Thj
Cam Thch — Phó Chü tjch HDND thành phô; dông chi Doàn Huy Hoàng - Chü
tjch UBMTTQ Vit Nam thành phô; Lãnh dao Ban Kinh té - Xä hi HDND
thành phô; Lãnh dao Ban Pháp chê HDND thành phô; các Thành viên UBND
thành phô; lãnh dao các ban, ngành, din vj và Chü tjch UBND các xã, phux0ng.
Sau khi nghe các báo cáo và kin tháo 1u.n cac vn d lien quan cüa các
dai biêu tham dir, Uy ban nhân thành phô Gia NghTa thông nhât kêt 1un, chi dao
nhu sau:
I. Da s cac dai biu cci bàn thng nht vi dir thâo Báo cáo tInh hInh thirc
hin nhim vi phát triên kinh tê - xã hi, dam bâo quôc phOng - an ninh 6 tháng
dâu nãm 2021 và phuang huàng, nhim v1i 6 tháng cuôi näm 2021 và Báo cáo
cong tác chi do diêu hành cüa UBND thành phô, Chü tjch UBND thành phô 6
tháng dâu nãm 2021 và phuong hi.rOng, nhim vii 6 tháng cuôi nàm 2021; ben
cnh do có mt
kiên gop , giao phOng Tài chInh - Kê hoch thành phô;
Van phOng HDND và UBND thành phô tiêp thu, hoàn thin dur thão các Báo cáo
dê ban hành.
so

H. Dánh giá chung:
Trong 6 tháng du nm 2021, trithc bi cânh djch bnh Covid-19 nhiu
tinh, thành phô trong nuâc din ra phüc tip, kéo dài, dã ânh huâng den kinh te
và m9i mt xã hi trên dja bàn tinh nói chung và thành phô Gia Nghia nói
riêng, san xuât kinh doanh bj dInh tr, nhât là trong mt
linh virc cong
nghiêp, dich vu, van tal, du hch , môt du an trong diem tiêp tuc châm tién
d; biên dôi khI h.u, tInh hmnh thai tiêt diên biên pht'rc tap, muxa lan gay st
ngp mt tuyên duäng; giá cá các nông san chü hrc tiêp t11c giü müc thâp
tác dng den dai song cüa nhân dan. Song duqc sur lãnh do, chi d.o sat sao
cüa tinh, Thuxang trçrc Thành üy, sir giám sat cüa HDND thành phô, sir phôi
a
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hçip chat chê cüa Uy ban Mt trn T qu& Vit Nam thãnh ph và các to chirc
chInh trj - xä hi, sr quyêt tam trong cong tác chi do, diêu hành cüa UBND
thành phô, cing von s cô gang n 1%rc cüa các dcin vj, dja phtiong, các doanh
ng1iip và Nhãn dan các dan tc trên dja bàn, tInh hInh kinh tê - xà hi cüa
thánh phô tiêp tiic dtxçic duy tn phát triên on djnh, tong thu ngân sách 6 tháng
dâu näm 2021 rn9c dat 448.924 tniu dông, dat 41% so vâi ké hoach. Thu theo
t' 1 diêu tiêt dja phiicmg dixcic huonng 6 tháng d&u nàm 2021 i.röc dat 150.715
triu dông, dat 64% so voni kê hoach. TInh hInh thj tnrng, giá cá hang hóa On
djnh, nguôn cung dü dáp lrng nhu câu tiêu dung cüa Nhân dan trên dja bàn. Các
chê d, chInh sách ixu dAi, an sinh xA hOi cho các dOi ttxcmg chInh sách Co công,
bão trci xA hi, tré em, h cn nghèo, dOng bào dan tc thiêu sO,... diiçic thirc
hin day dü, kjpthoni, dung quy djnh. Cong tác phOng chong djch Covid-19
duc thirc hin dông b, quyêt 1it ià hiu qua, den nay trên dja bàn thành phO
chixa ghi nhn trirng hçip nào có két qua xét nghim và chuân doán dirong tInh
voni Covid-19. Thi?c hin tot cong tác tuyên truyên các ngày 1 iOn cüa dat
nuOc, dja phuong và chào mirng Dai hi dai biêu toàn quôc lan thir XIII cüa
Bang. To chirc thành cong cuc bâu Cu d.i biêu Quôc hi khóa XV và dai biêu
HDND các cap nhim k' 2021-2026 tai dja bàn thành phô. An ninh chinh trj,
trttir an toàn xà hi duçic giü vftng, on djnh. Cong tác giâi quyêt dcin thu
khiêu nai, to cáo cüa cong dan ducic th1rc hiên nghiêm tüc, tIch circ, hiu qua,
thing quy djnh cüa pháp 1ut.
Tuy nhiên, trong 6 tháng du nAm 2021 cOn mt s tn tai, han ch nhu:
Thu ngãn sách nhà nuOc cOn thâp; các hoat dng thuong mai, djch v1j, du ljch,
kru trCi vn tái bj ãnh huOng do tInh hInih djch bnh Covid-19. Tiên d giái
phóng rnt bng, thi cong các dir an, cong trInh trên dja bàn thành phô và giâi
ngân kê hoach vOn dâu tir näm 2021 cOn chm. Cong tác quãn 1 dat dai, quàn 1
do thj mc dü cia di.rçc quan tam chi dao sat sao, quyêt lit nhung tInh trng san
üi mt bng, xây dmg trái phép van cOn xãy ra. Cong tác giâi quyêt th tiic hành
chInh, cái cách hành chInh cia dtrcic cai thin nhiêu nhtrng vn cOn tInh trng ho
so tré hçn 0 linh virc dat dai. SO luçing h9c sinh ngày càng thng, tnong khi biên
chê sir nghip giáo diic ngày càng giám do thrc hin tinh giãn biên chê.
III. Phirong hiró'ng, nhim vy 6 tháng cui nãm 2021:
1. Yêu cu các phOng, ban, dun vj, UBND các xã, phurng theo chüc
näng, nhim vi cüa dun vj, dja phuong:
- Tip tic trin khai th%rc hin có hiu qua các m1ic tiêu, nhim v11 cia d ra
tai Ké hoach so 31/KH-UBND ngay 05/02/2021 cüa UBND thành phôvê vic
thirc hin Nghj quyêt sO 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 cüa ChInh phü ye nhim
v1, giái pháp chü yêu thirc hin Kê hoach phát triên kinh té - xä hi và Dir toán
ngân sách nhà nizOc närn 2021, Nghj quyêt sO 02-NQ/ThU ngày 30/12/2020 cüa
Thành üy, Nghj quyêt sO 31INQ-FIDND ngày 23/12/2020 cüa HDND thành phO
và các clii tiêu Kê hoach phát triên kinh tê - xã hi nàm 2021 duçic giao tai
Quyêt djnh sO 1530/QD-UBND ngày 23/12/2020 cüa UBND thành phô.

'p

- Thirc hin nghiêm Quy ch lam vic cüa Ban ChAp hành Dãng b thành
phô Gia Nghia; Quy chê lam vic cUa UBND thành pho; các kêt 1un, chi do và
nhim vu UBND thành phô, Chü tjch UBND thành phô giao dam bão tiên d,
den kêt qua cuôi cñng, không do bö sot nhim v'i. Nâng cao trách nhim cüa
Thu tnrOng các cci quan, don vj trong vic thirc thi nhim viii dirçic UBND thành
phô, ChU tjch UBND thành phô giao. Tang c1lng Cong tác phôi hqp gia các c
quan, don vj, UBND các xã, phix&ng dê thirc hiên tot các nhim vii dugc giao.
- Các phông, ban, don vj, UBND các xA, phithng dirçc giao lam chü dAu
tiz, dai diên chü dâu Ui các dir an, cong trInh day nhanh giâi ngân kO hoach von
dâu tu các dir an, cong trInh trOn dja bàn thành phô.
- DAy m?nh cái cách hành chInh; thirc hin k s trên van bàn din tir;
chân chinh can b, cong chüc, viên chirc và ngix1i lao dng cüa don vi chap
hành nghiêm
gir giâc lam vic và thirc thi cong v1i theo Chi thj
17/CTUBND ngày 07/8/20 13 cüa Chü tjch UBND tinh Däk Nông.
ye

so

- Di vói vic tham misu UBND thành ph xây dirng các chuxmg trinh, k
hoach cüa Thành üy, Nghj quyOt cüa HDND thành phô do các phOng chuyOn
mon dt hang, däng k trong chuong trInh cong tác dâu näm, yOu cau các phOng
chuyên mon chü dng tham mini kjp thai, không dê don dôc, nhäc nhâ mâi
tham mini; dông th?yitham mixu UBNT) thành phô xây dung dir thào Kê hoach
cüa UBND thành phô. Khi chiiang trInh, kê hoach cüa Thành üy, Nghj quyOt
ciia HDND thành phô dixçc ban hành, thI kjp th&i hoàn chinh và trInh UBND
thành phô ban hành dê dam bâo vic thirc hin duçic xuyOn suôt, hiu
qua.

- Tp trung thirc hin t& cOng tác phông, chng djch Covid- 19 theo chi
dao, huâng dan cUa UBND tinh; Sâ Y tê tinh, Ban Chi dao phông, chông djch
bnh 0 ngt.thi tinh và UBND thành phô, Ban Chi dao phông, chOng djch bnh
nguai thành phO.

a

2. Giao phông Quàn l do thj:
- Chi do Di QLTTCQ dO thj thành ph tang cu?mg kim tra, tham mini
UBND thath phô xir l nghiOm theo quy djnh cüa pháp lut dôi vâi các hãnh vi
vi pham trong lTnh virc trt tr xây dijng, trt tir do thj, các hành vi dâu nôi, lan
chim hành lang an toàn giao thông di.rang b, vi phm kOt câu ha tang giao
thông dithng b trên dja bàn thânh phO. DOng thai thirc hin cong tác hu kiêm
sau
pht vi phm hành chinh.
xa

- Chi dao Di QLTTCQ do thj thanh ph ra soát, thng kO v các cOng
trinh xây drng trOn dja bàn thánh phO do tinh cap phép; báo cáo UBND thành
phô trtnrc ngãy 30/6/2021.
- KhAn tmong tham muu UBND thành ph xây dmg K hoach thirc hin
Chixong trInh
09-CTr/ThU ngày 20/4/2021 cüa Thành üy Gia NghTa
xây
drng vâ phát trin dO thj Gia Nghia theo hisOng thông minh, co bàn dat các tiOu
chI dO thj loai II, giai doan 202 1-2025, hoàn thành tru*c ngày 25/6/2021.
so

ye
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- Phi hçip véi UBND phuông Quàng Thành và các dan vj lien quan kiêm
tra thirc tê và tham mini TJBND thành phô van bàn trâ 1?yi ye vic ma duang dan
sinh ti dja bàn phi.thng Quâng Thành theo dung quy djnh cüa pháp lut.
- Dy nhanh tin d thirc hin cong tác gn bin ten dithng và cp bin s
nhà trên dja bàn thành phô, co bàn hoàn thành trtró'c ngày 30/6/2021.
- Don dc nhà thu thi cong hoàn thành cong trInh dithng Din BiênPhü
dé dam bão vic giao thông, di li cüa ngithi dan, tránh tInh trng rnthc, dat dá
tràn vào nba dan khi tthi mua. Kiêm tra, có ké hoach nao vet h thông thoát
nl.râc, các diem ngp üng ti các tuyên duang dê dam bão vic thoát nuc vão
müa mua.
- Tham mini UBND thành ph xây dirng Quy ch phi hçip quân 1 trt tir
xây dçrng trên dja bàn thành phô Gia Nghia, hoàn thành triroc ngày 30/6/202 1.
3. Giao phông Kinh t thành ph tham muu cho UBND thành ph:
- Tip tçic trin khai cong tác irng phó vâi thiên tai, bâo, lc trong müa
mua.
- Tang cuang cOng tác quãn l nhà nuâc v chän nuOi, din áp mái trên
dja bàn thành phô; kjp thai phôi hp vai các don vj lien quan hem tra, xü 1' các
co sâ chan nuôi näm trong khu vlrc không duçc phép chän nuôi trén dja bàn
thành phô theo dung quy djnh.
4. Giao Ban Chi huy quân sir thành ph tham miru UBND thành ph trin
khai tot cong tác diên tp chiên dâu phông thu t.i xã Däk R'Moan và phithng
Nghia Tan.
5. Giao phOng Giáo d%lc và Dào to t chüc t& cong tác tuyn sinh; phi
hçp vai phông Ni vii và các don vj lien quan chuân bj day dü các diêu kin dê
tO chirc khai giâng nàm hc 2021-2022 nht.r: Biên ché giáo viên, cor sa vt chat
tru&ng lóp, trang thiêt bj dy và h9c,...
6. Giao phông Ni vi:
- Tham mini LJBND thành ph kin toàn b may nhân sir HDND, UBND
cap thành phô, xà, phithng.
- Phi hcTp vâi Van phOng HDND và UBND thành ph và các don vj lien
quan tham mu'u UBND thành phô thành 1p các doàn, to kiêm tra ye vic thirc
hin nhim vv do UBND thành phô, Chü tjch UBND thành phô giao trong ni
b các co quan, don vj thuc quãn l cüa UBND thành phô Gia Nghia; cài cách
hãnh chInh,...
7. Giao Thanh tra thành ph
- Trin khai thc hin cOng tác thanh tra, kim tra theo k hoach dé ra.
- Chun bj ni dung, tài 1iu có lien quan, phi hqp vâi Van phông HDND
vâ UBND thành phô to chirc cuc hçp dé thông qua báo cáo thrc hin Kêt 1un
sO 871KL-TTr cüa Thanh tra tinh, hoãn thành triroc ngày 24/6/2021.
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- Chun bj ni dung, phi hçp vói Vn phông HDND và UBND thành
phô và các &m vj lien quan to chIrc h9p dê xem xét các nguyen nhân, trách
nhim cüa các cc quan, dciii vj trong cong tác giãi quyêt và trã 107 ho sci cap
giây CNQSD dat trong 6 tháng dâu näm 2021, hoàn thành trinrc ngày
24/6/2021.
8. Giao phông Tài nguyen - Môi tnthng:
- Khn tnrcing tham mi.ru LTBND thành ph thiic hin các ni dung sau:
+ Báo cáo, d xut UBND tinh v kt qua thirc hin vic xà l ln, chim
dat trong din tich khoàng 6,51 ha tai Khu nOng nghip irng diing cong ngh cao
tinh Däk Nông.
+ Xr 1 drt dim các h dan 1n chim khu dt 53ha thuc dir an nông
nghip cong ngh cao t.i xã Däk Nia.
+ Xir 1 düt dim kin nghj cüa bà Ta Thj Gái theo ni dung chi do cüa
UBND tinh tai Cong vn so 27661UBND-NCKSTT ngày 03/6/2021; kiên chi
do cüa Thành üy Gia NghTa tai Cong van sO 313-CV/ThU ngày 25/5/2021.
+ Giái pháp xir 1 vic chuyn mi1c dIch si:r diing dat, giao dt, cp giy
chi1rng nhn quyên si:r diing dat cho các h dan tai dir an dung to dan phô 2,
phuông NghTa Tan.
+ Cuöng ch Quy& djnh thu hi dt di vi các h dan thuOc các hang
muc dii an hO Gia Nghia dé dam bâo dung theo các quy dnh hin hành, hoàn
thành trong tháng 7/2021.
- Phi hçip vi các don vj lien quan khn tnrong xác djnh ranh giói thirc
dja khu dat Ngha dja Dôi Su, phuông NghTa Phü và bàn giao cho Ban Quàn l
dçr an và Phát triên qu dat thành phô dê xác djnh ranh mOe thirc hin dir an theo
ni dung Thông báo so 74/TB-UBND ngày 19/3/202 1 cüa UBND thành phO.
- Can cir các kin nghj, d xut cüa Ban Quãn 1 dir an và Phát trin qu'
dat tai Báo cáo so 90/BC-QLDA&PTQD ngày 20/4/2021, khân tnuong phôi hçip
voi các don vj Co lien quan tham mxu UBND thành phô sm to chrc bOc thàm
cho các h dan cOn lai tai Khu tái djnh cii phIa dOng HO Trung Tam.
- Dy nhanh tin d trin khai thrc hin dr an do dac, 1p bàn d dja
chInh, cap giây CNQSD dat, xây dirng cci sà dü liu quán 1 dat dai trên dja bàn
thành phô Gia Nghia.
- PMi hçp vâi Ban Quán l dv an và Phát trin qu' dt thành ph và cac
don vj có lien quan khân tnuong khãc phiic các tOn tai, han ché trong cong tác
bOi thuOng giãi phóng mt bang ho Gia Nghia theo tinh than kiem diem Nghj
quyet Trung hong 4.
9. Giao Ban Quãn l dir an và Phát trin qu5 dt thânh ph&
- Dy nhanh tin d trin khai cOng tác giài phóng mt bang các dir an,
cOng trhnh; khân tnuong phOi hçip vOi các don vj lien quan tO chirc bôc thäm, b

6

trI tái djnh cixcho ngu&idân theo diing quy djnh cüa pháp lu.t và dam bão cong
tác phbng, chông djch Covid- 19, cci bàn hoàn thành trong tháng 6 näm 2021.
- Khn trucmg tham mini UBND thành ph v vic bM thu?ing, h trg, tái
djnh Cu cüa h bà Trãn Thj Dung, h ông Trân Cao Tuôi thuc dr an Khu do th
mcci to i, phixông NghTa Düc theo các ni dung chi dio tai Thông báo so
740/TB-UBND ngày 21/5/2021.
10. Giao Cong an thành ph&
- Dy nhanh tin d cp the can cithc cong dan có gn chip din tü cho
ngix&i dan trên dja bàn thành phô.
- Tang clxYng cOng tác dam bão an ninh trt tr, an toàn giao thông; dâu
tranh kiên quyêt vâi các l°ai ti phm trên dja bàn thành phô Gia Nghia.
11. Giao phông Y t& Trung tam t thành ph tp trung trin khai dông
b, quyêt 1it cac bin pháp phông, chông djch Covid-19 vâi quyêt tam phông
chông djch Covid-19 gän v&i phát triên kinh tê - xâ hi; dc bit là trong thèi
gian din ra K' thi tot nghip THPT näm 2021 ti dja bàn thành phô.
12. Giao phông Tài chInh - K hoach:
- Tham mini UBND thành ph chun bj chu dáo các ni dung trmnh kS'
hçp HDND thành phô trong nãm 2021.
- Phi hçip vài Chi c11c Thu khu virc Gia Nghia - Dtk Glong và cac dan
vj lien quan tham mtru UBND thành phô tang curng các giâi pháp nhäm tang
thu ngãn sách, phãn dâu hoàn thành miic tiêu thu ngãn sách näm 2021 dA dê ra.
13. Giao phông Y t thành ph tham mini UBND thành ph xây drng dij
thâo Báo cáo cüa Ban Thu?mg vi,i Thành üy ye sa kêt 03 näm thrc hin Ké
hoach so 62-KHIThU ngày 11/7/2018 cüa Ban Thuôrng vi Thj üy va diii thâo
Báo cáo cüa Ban Thu&ng vi Thãnh üy ye sa kêt 03 nàni thc hin Kê hoach so
63-KHIThU, ngày 11/7/2018 cüa Ban Thu?ng vi Thj üy (nay là Thành Uy) theo
chi dao tai Quyêt djnh sO 81/QD-UBND ngày 03/02/2021
vic ban hành
Chucing trInh cong tác nam 2021 cüa UBND thành phô Gia Ngbia.
ye.

14. Giao phông Van hóa và Thông tin thành pM chü trI, pMi hqp vói cac
dan vj lien quan tham mini UBND thành phô triên khai các bithc dé thành 1p
Trung tam diêu hành thOng minh.
15. Giao phông Tu pháp thành pM htràng dn UBND các xä, phung trong
vic xCr 1 ho sa x 1 vi phm hành chInh.
16. Giao Hat Kim lam thành pM chü fri, pMi hçi vâi các dan vj lien quan
giãi tOa, thu hôi din tIch dat thng, dat lãmnghip bj lan chiêm trái phép dé bàn
giao cho dan vj chü thng trOng lai thng.
17. Giao UBND các xà, phu?ng:
- Tang cuôrng cOng tác quãn l v dt dai, trt t%T xay drng; kim tra, xü 1
nghiêrn theo quy djnh cüa pháp lust dôi vói các hãnh vi san
m.t bang, rnñc
dat, do dat và xay dijng trái phép, không phép trên dja bàn quãn 1$' theo thâm
lap
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quyn. Tru'?ng h9'p vLxçYt th.m quyn kjp thii báo cáo v UBND thành ph dê
chi dao, giái quyêt theo quy djnh.
- Thirc hin xác nhn ngun gc sir dung dt, thai diem xây dirng nhà trên
dja bàn dam bâo cht chê, dung quy dnh.
- Thông báo cho ngu?i dan v vic rà soát nhu cAu sir diing dat; dng thii
tong hçip nhu câu si:r d11ng dat cüa ngi.thi dan và báo cáo ye UBND thành phô
(qua phông Tài nguyen và Môi tnrng) dê däng k3 kê hoch sr ding dat nàm
2022 thành ph Gia NghTa.
Trên day là kt 1un, chi do cüa Uy ban nhân dan thành ph Gia NghI'a
ti Hi nghj dánh giá tInh hInh thirc hin thim vi phát triên kinh tê - xã hi,
dam báo quôc phông - an ninh 6 tháng dau 11am 2021; triên khai phumg hu&ng,
nhim v11 6 tháng cuôi näm 2021, yêu câu các phông, ban, ngành, UBND các xã,
phtthng triên khai thrc hin./.
No.1 n/ian:
- TT. Thành i'iy (b/c);
- TT. HDND thành phô (b/c);
- CT, các PCT UBND thành pho;
- Các phông, ban, dan vj;
- Cong an thành phô; Ban CHQS thành pho;
- Hat Kiêm lam thành pho;
- Chi civic Thuê khu virc Gia NghTa - Dàk Glong;
- LDVP;
- UBND các xA, phung;
- LLru VT, VP (tt).
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