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Ngày 21/7/2021, Uy ban nhân dan thành ph Gia NghTa t chirc Phiên
hçp UBND thãnh phô tháng 7 nàm 2021. Chü tn Phiên h9p: Tp the UBND
thành phô Gia NghTa. Tham d Phiên hçp có các Thành viên UBND thành phô;
Giám dôc Ban Quân 1 di,r an và Phát triên qu dat thành phô; Di tnrâng Di
Quân 1 tr.t tir cãnh quan do thj thành phô vá Chü tch UBND các xã, phi.thng.
Sau khi nghe Van phông HDND và UBND thành phi; Tru&ng phông Tài
chinh - Kê hoach thành phô thông qua các báo cáo Va d? thão các Th trInh cüa
UBND thành phô, Nghj quyêt cüa HDND thành phô và kiên thão 1u.n cüa các
thành viên UBND thành phô tham dr, Uy ban nhân thành phô Gia Nghia thông
nhât kêt 1un, chi dao nht.r sau:
I. Các Thành viên UBND thành ph thng nht vfd Báo cáo tInh hInh
thrc hin nhim vi phát triên kinh tê - xâ hti, dam bào quôc phông - an ninh
tháng 7 nàm 2021 và phucing huàng, nhim vi tháng 8 näm 2021 và các ni
dung trInh k' hp thu 2 HDND thãnh phô khóa IV nhim kS' 2021-2026; ben
cnh do cO mt so ï kiên gop , giao Van phOng HDND và UBND thành phô,
phOng Tài chInh - Ké hoach thành phô tiêp thu, hoàn thin dir tháo báo cáo, Th
trInh cUa UBND thành phô (kern theo Nghj quyét cia HDND thành phô), trInh
UBND thành phô ban hành theo quy djnh.
II. Dánh giá chung:
Trong bi cãnh tInh hInh djch Covid-19 trong rnrâc và tinh Dk Nông
din biên phrc tap lam ành hithng den tInh hInh phát triên kinh tê - xâ hi va dOn
song cüa ngithi dan. Song ducc si.r chi dao sat sao cüa tinh, ThuOnng tnrc Thàrih
üy, sr giám sat cüa HDND thành phO, sir chi dao, diêu hành linh boat cüa
UBND thành phô, cüng vOni si,r nO lirc, dông thun cüa Nhân dan trén dia bàn,
tInh hInh kinh té - xã hi cüa thành phô trong tháng 7/2021 tiêp tic dugc duy trI
on djnh. Tong thu 7 tháng dâu näm 2021 uc dat 485.069 triu dOng, dat 44% so
vOni kê hoach tinh giao và Nghj quyêt Hi dong nhân dan thành phô giao (trong
do thu theo t 1 diêu tiêt dja phixang ducc hu&ng 7 tháng dâu nàm 202,1 uóc dat
161.063 tniu dông, dat 68% so vOni ké hoach tinh giao và Ngh quyêt I-IDND
thành phô giao), bang 97,6% so véfi cllng kS' näm 2020. Giá cã hang boa on
djnh, nguôn cung dü dáp üng nhu câu tiêu dung cüa Nhân dan trén dja bàn. San
xuât nOng nghip, chän nuôi tiêp tiic phát triên. Các ché d, chInh sách uu dãi,
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an sinh xã hi cho các di tuqng chinh sách có công, bâo trç xa hi, tré em, h
cn nghèo, dông bào dan tc thiêu so,... duçic thtrc hin day dü, kjp thai, dung
quy djnh cüa pháp 1ut. Cong tác phông chông djch Covid- 19 dtrcc tp trung
tnên khai quyêt hét, hiêu qua, chat chë An ninh chinh tn, trât tu an toan xã hôi
dixorc giü vCrng, on djnh; to chirc tot cOng tác diên tp chiên dâu phOng thu xä
Dàk R'Moan và phuèng Nghia Tan. Cong tác giãi quyêt dan thu khiêu ni, tO
cáo duçic thirc hin nghiêm tüc, tIch cçrc, hiu qua và dung quy djnh cüa pháp
luât.
Tuy nhiên, vn cOn mt s6tn tai, hn ch nhix: Tin d giái phóng mt
bang, thi cong và giâi ngân von dâu tu các dir an, cong trInh chm. Vic san lap
m.t bang, xây dirng trái phép, sai phép van xây ra. Vic giái quyêt thu tVc hânh
chinh trong linh vrc dat dai cOn chm. Giá cá các mt hang nOng san chü 1irc
giãm, trong khi các mitt hang phiic viii san xuât nông nghip tang nhu phân bón,
thuOc bão v thirc vt,...; hoat dng du ljch, kinh doanh vn tâi, hxu chuyên hang
hóa bj ãnh hithng do tInh hInh djch Covid- 19 diên biên phüc tap.
III. Phirong hir(rng, nhim viii tháng 7 nám 2021:
1. Yêu cu các phOng, ban, dan vj, UBND các xA, phuang theo chirc
nãng, nhim vii cüa don vj, dja phtzang:
- Thrc hin nghiêm tue các kêt 1un, chi do cüa UBND thành ph, Chü
tjch UBND thành phô giao dung tiên d, dam bâo den két qua cuôi cüng, kjp
thai và không bó sot nhim vii; trong qua trInh thirc hin có khó khàn, vithng
mac phái kip thai báo cáo dê xuât cho UBND thành phô dê xem xét, chi dao giãi
quyt; Co trách nhim rà soát và chü dng triên khai thirc hin Chuang trInh
cOng tác tr9ng tam näm 2021 cüa UBND thành phô dam bão chat krçmg, dung
tiên do de ra.
- Các phOng, ban, dan v, UBND các xã, phuang duqc giao lam chü dâu
tu, dai din chü dâu ur các dir an, cong trInh day nhanh giâi ngân kê hoach von
dâu ti.r các dir an, cong tnInh trên dja bàn thành phô.
- Dy manh câi each hành chInh; thirc hin ching thu s, chü k s tnên
van bàn din t1r và thuc hiên nghiêm cOng tác bâo v bi mt nhà nuac.
- Ttp trung thrc hin quyêt 1it cong tác phOng, chng djch Covid- 19 theo
chi dao, huâng dn cüa UBND tinh; S Y tê tinh, Ban Chi dao phOng, chong
djch bnh & ngu&i tinh và UBNID thành phO, Ban Chi do phOng, chông djch
bnh & ngu&i thành phô.
2. Giao phOng Tài nguyen - Môi tru&ng tham muu cho UBND thành ph&
- T chuc vn dng các h dan bàn giao mt bang dé thrc hin hang mic
du&ng vành dai bão v yen ho t& câu Däk Nông den câu Ba Thông - d? an HO
Gia Nghia, dam bâo tiên d, phü hqp v&i cOng tác phông, chOng djch Covid- 19.
- T chi1rc trin khai thrc hin phuang an cung ch Quyt djnh thu hi
dAt di vâi các h dan chua bàn giao mt bang ti hang miic HO Thuqng thuc
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dir an H Gia Nghia; trong trizèng hcip có dik bin phrc tp v phông cMng
djch Covid- 19, kjp thai dê xuât giâi pháp triên khai dung quy djnh vâi nguyen
the không lam ánh hung den ké hoach chung cüa thành phô.
- Ràsoát, cüng c h so pháp 1 d phê duyt phirong an cucng chê Quyêt
djnh thu hôi dat dôi vói các h dan chi.ra bàn giao mat bang tai hang mi1c Ho Ha
thuc dii an Ho Gia Nghia.
- Xir 1 dirt diem các h dan lan chim khu dt 53ha thuc d? an nông
nghip cong ngh cao tai xA Däk Nia.
- Khn truong rà soát qu5 dt cOng, dt dôi du trên dja bàn thành ph và
tham muu UBND thành phô x1r 1 theo dung quy djnh cüa pháp luat vâi nguyen
täc khi có kêt qua ra soát chü dng tham muu phucrng an xir 1 (lthOng ch kêt
qua rà soát tong the), hoàn thành trong tháng 12/202 1.
3. Giao Ban Quãn 1 dir an và Phát trin qu5' d.t thành ph phi hçp
cac don vi lien quan day nhanh tiên d giãi phóng mat bng các dir an, cong
trinh trên dja bàn thành phô và to chüc bôc thäm, bô tn tái djnh cu cho ngithi
dan theo dung quy djnh cüa pháp luat, dam bào cong tác phông, chông djch.
4. Giao phOng Tài chInh - K hoch thành ph&
vui

- Chü trI, phi hqp vâi Chi cic Thu khu v1rc Gia Nghia - Dk Glong và
các don vj có lien quan tang ci.thng các giâi pháp dê dam bâo thu ngân sách nhà
nuâc trên dja bàn thành phô, nhât là các khoân thu tü'tiên s1r di1ng dat. Tham
mixu UBND thành phô bin pháp dam bào giài ngân kê hoach vOn dâu tu cOng
nãm 2021 dat k hoach dê ra trong nhftng tháng cOn
cüa näm 2021.
- Chü trI, phi hçp váci các don vj có lien quan nghiên c1ru, tham mutt
UBND thành phô bO tn kinh phi mua sam xe 0 to tãi nhó d thirc hin cong tác
quân l trt tir xây dmg, do thj tai xã, phung theo dung quy djnh cüa pháp 1ut.
lai

5. Giao Van phOng HDND và UBND thành pM pMi hçip vOi các don vj
có lien quan chuân bj tOt co S 4t chat và các ni dung trInh kST h9p thu 2
HDND thành phô khóa IV nhim k' 202 1-2026.
6. Giao phông Lao dng - Thuong binh và Xã hi thành pM tham miru
UBND thành phô triên khai thirc hin chInh sách ho trg ngui lao dng, ngithi
dung lao dng gap khó khän do dai djch COVID-19 trén dja ban thành phô
Gia Nghia theo dung quy djnh tai Nghj quyêt 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa
ChInh phü và Quyet djnh
23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 cüa Thu tuo'ng
ChInh phü.
su

so

so

7. Giao phông Quàn 1 dO thj thành pM:
- Dy nhanh tin d thi cOng các cOng trInh duO'ng giao thông trên dja ban
thành phô; tang cu&ng cong tác quãn l trt tir cãnh quan do thj; kjp thai kiem
tra,
1 nghiem theo quy djnh cüa pháp lu.t dOi vói các hành vi vi pham hành
chInh trong linh vrc trt tlr xây dirng, cánh quan dO thj.
xu
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- Khtn tnwng phôi hçip viii UBNID các xã, phtthng rà soát các vung mac
trong quy hoach chung vâ do an quy hoch chi tiêt dä &rcic phê duyt, trumg
hçip không phü hccp vâi diêu kin thirc té và djnh hithng lâu dài thI tham mu'u
UBND thàrjh phô dé xuât, kiên nghj UBND tinh cho chü tnrong diêu chinh, bô
sung cho phü hçip vOi diêu kin thirc tê và sii phát triên do thj ben vng (rà soát
quy hogch den dâu thI giái quyêt dit diem den do,).
- Tang cung cong tác thu gom rae thai, v sinh dir&ng ph; chU trI, phi
hçip vói các dan vj lien quan thung xuyên tuyên truyên nguñ dan không vüt
rác biira bâi trên di.rng phô, ncii cong cong; kiêm tra, thung xuyên no vet h
thông thoát nuOc trên các tuyên dumg do thj trén dja bàn thãnh phô dê dam bão
viêc thoát nuâc khi mira lan.
8. Giao phông Ni vi thành ph tham mtru UBND thành ph:
- Tip tic nâng cao chi s câi cách hành chInh thành phi Gia Nghia näm
2021. Thrc hin tot cong tác to chirc b may, cong tác can b.
- KhAn tnrang tham miru UBND thành ph rà soát, xây dirng k hoach to
chi:rc thi tuyên cOng chirc cap xâ dê dam bâo sO krcmg biên chê cong chüc lam
vic tai xa, phumg theo quy djnh.
9. Giao phông Giáo dicvà Dào to thành ph chi dao tnràng Mm non
Hoa Phrqng Vàng xir 1 mO dat phIa ngoài tithng rào cüa truang h9c không dê
dat tràn ra thring lam mat m quan do thj; chuân bj tot ca si 4t chat, giáo viên
dê khai giàng näm h9c mói 202 1-2022. Tiêp tiic phát dng phong trào thi dua
"Xây drng Truang hçc than thin, h9c sinh tIch circ", chi dao các trung h9c to
chIrc trOng, chäm soc hoa, cay cành trong các tnr?Yng h9c dê dam bão môi
tnrng su phm xanh - sach - dp; nghiên c1ru, thirc hin phong trào trông boa,
cay cánh trithc nhà dé do thj sang, xanh, s.ch dçp trong can b quail l, giáo
viên, nhân viên và h9c sinh.
10. Giao phông Kinh t thành ph tham miru cho Doàn kim tra, thc hin
Chi thj so 12/2003/CT-TTg thành phO don dôc Ht Kiem lam thânh phô triên
khai cong tác to chirc cumg chê, giãi tOa dôi vâi din tIch dat lam nghip bj
ngixai dan lan chiêm trOng cay cOng nghip, nOng nghip trái phép trên dja bàn
thành phO.
11. Giao Cong an thành ph tang cuèng cong tác dam bão trt tir an toàn
giao thông; thijc hin cOng tác tuân tra, xi:r 1 vi phm trt tij giao thông theo
dung quy djnh cüa pháp lut (dau do xe 0 tO khOng diing nai quy djnh).
12. Giao UBND các xã, phithng:
- Tang cu&ng quàn 1 dt dai, tr.t tr do thj, trt tr xây dirng trén dja bàn.
Kiêm tra, xü l nghiem theo quy djnh cüa pháp lut dOi vói các hành vi san lap
mt bang, müc dat, do dat và xây dirng trai phép, không phép trên dja bàn quàn
l theo thâm quyên. Truông hp virqt thâm quyên kjp thai báo cáo TJBND thành
ph (qua ca quan chuyen môn) dê chi dto, giãi quyêt theo quy djnh.
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- Tp trung, quyt 1it trin khai thirc hin cong tác phông chng djch
Covid-19 trên dja bàn xâ, phiing.
Trén day là két 1un, chi dao cUa UBND thh ph Gia NghTa tai Phiên
h9p UBND thành phô tháng 7 näm 2021, yêu câu các phông, ban, dn vi,
UBND các xä, phis&ng triên khai thirc hin./.
Nii nhân:
- TT. Thánh üy (b/c);
- TT. HDND thành phô (b/c);
- CT, các PCT UBND thành pho;
- Các phông, ban, dn vi;
- Cong an thành pho; Ban CHQS thânh pho;
- Hat Kiém lam thành phô;
- Chi cvc Thuê khu vtjc Gia Nghia - Däk Glong;
- LDVP;
- UBND các xã, phi.r?mg;
- Lixu VT, VP (tt).
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