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THÔNG BAO 

Kt 1un, chi do cüa UBND thành ph Gia Nghia ti Hi ngh dánh giá 
tInh hInh thirc hin K hoch phát trin kinh t - xã hi, dam bão quc 

phông - an ninh qu I; trin khai phirong hiróng, nhim vii qu II nãm 2021 

Ngày 25/3/2021, Uy ban nhân dan thãnh ph Gia NghTa t chi'rc Hi nghj 
dánh giá tInh hInh thrc hin K hoach phát triên kinh t - xã hOi,  dam bão quôc 
phông - an ninh qu I näm 2021; triên khai phuccng hurng, nhim v qu II näm 
2021. Chü trI Hi nghj: Tp the UBND thành phô Gia NghTa. Tham dir Hi nghj 
Co &ng chI Vi Dirc Thành - PhO BI thi.r Thành üy, dông chI Nguyn Van Thông 
— Phó Chü tjch HDND thành phô, dng chI Ph?m S' Nguyen — Phó Chü tjch 
UBMTTQ Vit Nam thành phô, các Thành viên UBND thành phô; lânh do các 
ban, ngành và Chü tjch UBND các xã, phtthng. 

Sau khi nghe báo cáo t.i Hi nghj và kin tháo 1un cac vn d lien 
quan cüa các di biu tham d Hi nghj, Uy ban nhân thành ph6 Gia NghTa 
thng nht kt 1u.n, chi dao  nhu sau: 

I. Dánh giá chung: 

Qu 1/2021, m.c dü cOn g.p phâi nhiu khó khän, thách thi'rc, tInh hInh 
djch Covid- 19 tiêp tic din biên phüc tap; giá Ca mt so mt hang nông san 
thp. Song duçic sir chi dao  sat sao cña tinh, Thumg trrc Thành üy, sr giám sat 
cüa IHDND thành phô, sir chi dao,  diêu hành linh hoat cüa UBND thành ph, 
cüng v&i sir n hrc, dông thun cüa Nhãn dan trén dja bàn, tInh hInh kinh tê - xã 
hi cüa thành phô tip tVc  duqc duy trI phát triên n djnh, tong thu ngân sách 3 
tháng du näm 2021 ithc dt 253.524 triu dng dt 23,05% so vài kê hoach tinh 
giao và Nghj quyêt Hi dông nhân dan thành ph giao, tang 23,31% so vâi cüng 
kS' nãm 2020. Thu theo t) 1 diêu tiét dja phi.rcmg duqc hithng 3 tháng Mu nãm 
uóc dt 92.285 triu dông, d.t 3 8,96% so vâi kê hoch tinh giao và Nghj quy& 
HDND thánh ph giao. Hoat dng thuang mui, djch vi dáp 1'rng nhu cu san 
xut, kinh doanh cUa Nhân dan. Mt so tn tai, han ch trong cong tác quán 1 
do thj, tài nguyen môi trung duqc khc phuc. Các ch d, chmnh sách ixu dai, an 
sinh xa hi cho các dôi ttrçmg chInh sách có công, báo trçl xä hi, tré em, h c.n 
nghèo, dông bào dan tc thiu s&... ducic thijc hin My dü, kjp th&i, dung quy 
djnh. Ca sâ 4t chat tnring l&p dirçic quan tam Mu tu, ch&t krang giáo duc va 
dào tao  duçc nâng len. Cong tác phOng chng djch Covid-19 hiu qua, dn nay 
chixa ghi nhn tnthng hqp dtrang tInh vñ Covid-19. Cong tác chu,n bj cho bu 
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cr dai biu Quc hôi khóa XV và dai biu HDND các c.p nhiêm kS' 202 1-2026 
duçic triên khai dy dñ, chu dáo, dung quy trInh quy djnh. K 1ut, ki cung 
hành chInh trong thrc thi cong vi duçic tang cuông. An ninh chInh trj, trt tr an 
toàn xâ hi duçcc giU vUng, on djnh. Cong tác tip cong dan, giãi quyt dccn thu 
khiêu n.i, tO cáo cüa cong dan duqc thirc hin kjp thii, nghiêm tiic, hiu qua, 
dung quy djnh. 

Tuy nhiên, trong qu 112021 vn con mt s tn tai, hn ch nhu: S 
hicing hçc sinh ngày càng tang, trong khi biên ch giáo viên giàm do thirc hin 
tinh giãm biên ch, dâ ành huâng dn cong tác dy và h9c ti các trung h9c. 
Quy mO ngành cOng nghip, thrnmg mi, djch vi cOn nhO lê, phân tan. Tiên d 
giái phóng mitt bang, thi cong và giái ngân k hoach vOn du tu các cong trInh, 
du an cOn chm so vâi ké hoch dê ra. TInh trng xây dimg, san üi mt bang sai 
phép, không phép vn cOn din ra. Vic giái quyt mt s thu tiic hành chInh 
cOn chm. 

II. Phiro'ng hiró'ng, nhim vy qu II nám 2021: 

1. Yêu c.0 các phOng, ban, dcrn vj, UBND các xâ, phu?mg theo chi'rc 

näng, nhim v11 cüa &m vi, da phumg: 

- Thirc hin nghiêm tue cong tác tip cong dan djnh kr; giài quyt các 
don thu kiên nghj cüa cOng dan dam báo kjp thai, dth diem, dung theo quy djnh 
cüa pháp 1utt, không d kéo dài, vuclt cap; dnh báo cáo kêt qua giâi quyêt 

don thu ye Ban Tiêp Cong dan thành phô. 

- Dy m?nh trin khai cong tác cài cách hành chInh; quán trit can b 
cong chüc, viên chüc thirc hin nghiêm tue gRi gic lam vic và tAng cumg 
trách nhim, kS' 1u.t, k cuang hãnh chInh trong thc thi cong vu. 

- Tp trung tuyên truyn vA t ehuc thirc hin t& bu cir di biu Quc hi 

khóa XV và dai  biu Hi dng nhân dan các cap trên dja bàn thành phô Gia 

Nghia, nhim k' 202 1-2026. 

- Thrc hin nghiêm tue Quy ch lam vic cüa Ban Chp hanh Dâng b 
thãnh ph nhim k' 2020-2025, tru&ng hqp trong qua trmnh thrc hin Quy ch 
g.p phãi các khó khAn, bat cap, kp thai báo cáo v UBND thành phô dê tOng 

hçip, báo cáo dé xut Thành üy xem xét süa di, b sung theo quy djnh. 

- Nghiêm tue thirc hin kt 1un, chi do cüa UBND thành ph tai Thông 

báo so 531TB-UBND ngày 24/02/2021; Thông báo s 47/TB-UBND ngày 
09/02/202 1 v vic thirc hin các nhim vi UBND thành ph, Chü tjch LTBND 
thành phô giao. Tang cu&ng cOng tác phi hccp vói các cc quan, don vj, UBNID 
các xA, phuimg trong thirc thi nhim vii dirge giao và trin khai thim v11 dam 

báo hiu qua, den kt qua cui cüng. 
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- Di vói các dan vi là chü du ti.r, duçc giao dii din lam chU du ti.r dy 
nhanh tin d trin khai, quy& toán hoàn thành và giâi ngân kê ho.ch von dâu tu 
các dir an, cong trInh trên dja bàn thành ph& 

- Rà soát, théng kê, 1p danh sách di tuçmg "U tiên tiêm vc xin phong 
Covid-19. 

- Chi dto can b, Cong chüc, viên chIrc cüa ca quan, don vi thirc hin viêc 
ké khai tài san theo dung quy djnh. 

2. Giao phông Quãn l dO thj: 

- TAng cu&ng kim tra, xü l nghiêm theo quy djnh cüa pháp 1ut di vOi 
các hànJi  vi vi phm trong lTnh v1rc trt tir xây drng, trt tr do thj. Thirc hin tOt 
cong tác hu kim sau cp phép xây drng. 

- Hoàn thành cOng tác l.p d.t bin ten dung và cp bin s nhà trén dja 
bàn thành ph trong tháng 4 nám 2021. 

- Lira chn dan vj ti.r v.n có nAng l%rc d hçrp dng và tham mi.ru UBND 
thành ph xay dirng Quy chê quàn l quy hoch, kin trñc do thj thành phô Gia 
Nghia. 

- Chü tn, ph6i hcrp vri các dan vj lien quan, UBND phithng Nghia Due 
kim tra, tham mi.ru UBND thành ph báo cáo UBND tinh v vic do thai tai  BAi 
thai phix?mg Nghia Due (do.n tü khu tái djnh cu DAk Nur A den khu tái djnh 
DAk Nur B), hoàn thành triró'c ngày 15/4/2021. 

- Trin khai các quy hotch chi tit, quy ho.ch phân khu. Dng thñ phi 
hçip vâi UBND các xA, phu?mg rà soát các khó khAn, vung mc lien quan dn 
quy ho.ch 1292 d tham mini UBND thành ph báo cáo dé xut UBND tinh, S& 
Xây drng xem xét, diu chinh cho phü hçp v&i thirc tê phát triên cüa do thj Gia 
NghTa và dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Vic lira chçn cay xanh d trng trên các tuyn duRing do thj phái dam 
bAo các tiêu chI có chiêu cao và duRing kInh Ian, chat hrqng sinh truâng tOt,... 

3. Giao phông Kinh t thành pM: 

- Tham mini cho UBND thành pM xây dirng K hoch tang cithng cong 
tác quán l, bâo v thng và phát triên ri'rng bn vüng den nAm 2025, djnh hithng 
den nAm 2030. 

- Tham mini UBND thành pM xây dirng K hoich thirc hin "Tat trng 
cay diii diii nhâ an Bác Ho" nhãn djp k' nim 131 näm ngày sinh Chü tjch H 
ChI Minh (19/5/1890-19/5/2021) trên dja bàn thành pM Gia NghTa. Viêc lura 
ch9n cay xanh trng trong L k nim ngày sinh nht Bác phái dam bâo tiêu chI 
ye chiêu cao và có duRing kInh lan, chat hiçrng sinh truthng tot. 
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- Phi hqp vri các &m vj lien quan tham muu UBND thành ph thành 1p 
Doàn kiêm tra và th chirc kim tra, dánh giá Co s& kinh doanh, buôn ban gi& mô 
dng 4t trén dja bàn thành phô. 

- Lam vic vci Van phông Diu phi nông thôn mi tinh Dk Nông hoàn 
tt ho so dê nghj cong nhn thành ph Gia NghTa hoàn thành nhim vçi xây dtrng 
nOng thôn mfd. 

4. Giao phông Lao dng - TB&XH thành ph tham mi.ru UBND thành 
ph: 

- T chirc Hi nghj tng k& chuong trInh mvc  tiêu quôc gia ye giâm 
nghèo ben vftng trên da bàn thành phO Gia Nghia giai doçin 2016-2020. 

- Xây drng các k hoach trin khai các nhim vi1 do ngành Lao dng - 
Thucing binh và Xä hi quãn l, nhu: K hotch thrc hin cong tác dào tio nghê, 
giái quyêt vic lam, K hoch thrc hin Chucing trInh an toàn, v sinh lao dng 
giai don 202 1-2025; K hoch trin khai th%rc hin Chrnmg trInh phát triên 
nghê cong tác xA hi giai dotn 202 1-2030,... 

- Khn trtrcrng xây dimg k hoch t.p trung nguM lirc h trg cho h ctn 
nghèo däng k thoát nghèo nàm 2021, hoàn thành trtr&c ngày 10/4/2021. 

5. Giao phông Giáo dc và Dào tio: 

- T chüc t& các hôi thi, cuc thi nhu: Cuc thi Hung bin Ting Anh c.p 
thành phô di vOi h9c sinh THCS; Hi thi Giáo viên Tiu hçc dy giOi; Cuc thi 
sang to thanh thiu niên, nhi dng cap thành phô nàm h9c 2020-2021 và Cuc 
thi sang kiên kinh nghim linh virc giáo diic cAp thành ph nàm 2021. 

- KhAn tri.rong rà soát, thng kê các cng, tu?lng rào cüa các trueing hçc 
trên dja bàn thành ph dä xung cap, có nguy co d ngã và báo cáo d xuât ye 

UBND thành phô trtr&c ngày 15/4/2021 dê xem xét, chi dao  xü 1 nhäm dam 
bão an toàn tInh mtng cüa giáo viên và hçc sinh. 

- Nâng cao chAt lucmg dy và bce, thAt là nâng cao thành tIch cüa giáo 
viên, hçc sinh t.i các cuc thi do tinh, B Giáo diic và Dào to to chirc. 

6. Giao phóng Ni vii: 

- Nghiêm tue thirc hin kt lun, chi do cüa UBND thành phê ti Thông 
báo so 53/TB-UBND ngày 24/02/2021, hoàn thành tru*c ngày 10/4/2021. 

- Trin khai tt cong tác chuAn bj cho bAu cü HDND các cAp nhim k' 

2021-2026. 

- Tham mini UBNT) thành ph van bàn tip t11c chAn chinh vic th%rc hin 
cong tác câi cách hành chInh và thirc thi cong v11. 

-Tham muu UBND thành ph6 van bàn v viêc d nghj các s6, ban, ngãnh 
tinh triên khai cOng tác l.p danh sách cü tn vâi UBND các xâ, phixô'ng f101 CO 
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quan, &n vi d.t trçi sâ d dam bão sé, hxçmg cü tn tham gia bu cir d,i biu 
Quc hi khóa XV và di biéu HDND các cp nhim k 2021-2026 trén dja bàn 
thành ph& hoàn thành tru*c ngày 05/4/2021. 

- Xây d%rng K hoch chinh 1 tái lieu cüa các phàng, ban, &Yn vj d dira 
vào lixu trtr tai  Kho lixu tr thành phô theo quy djnh. 

- Chü trI, phi hçp vâi các dan vj sir nghip cong 1p tham mini UBND 
thành phô xay d%rng Dê an ti,r chü mt phân (Trung tam Van hóa, Th thao Va 
Truyên thong, Dti Quãn l TTCQDT thãnh phô), t%T chü v biên chê và tài chInh 
(Ban Quãn 1 dir an và Phát triên qu dt thành ph) theo quy djnh tai Nghj djnh 
st 120/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 và Nghj djnh so 106/2020/ND-CP ngày 
10/9/2020 cüa ChInh phü. 

7. Giao Thanh tra thãnh ph 

- Tin hành kim tra vic tham mixu cp phép xây drng và cong tác kim 
tra, xi:r l sau cap phép xây drng, cOng tác xi:r 1 vic san üi mt b.ng trái phép 
trên dja bàn thành phô ti phOng Tài nguyen - Môi tnr&ng, phông Quãn 1 dO thj, 
Di quãn 1 trt tr cãnh quan do thj và UBND các xã, phi.thng; kim tra vic giâi 
quyêt thu tiic hành chInh ye dat dai di vâi UBND các xã, phithng và các dan vj 
Co lien quan. 

- Khn trucrng rà soát, tham mini UBND thành ph xu l kt lun cüa cac 
doàn thanh tra (Kt lun so 871KL-TTr ngày 15/4/2020; Kêt lun si 2736KL-
TNMT cüa Sâ Tài nguyen — MOi tnrng). 

8. Giao phOng Tài nguyen - Môi tnthng: 

- Tham mlxu cho UBND thành ph báo cáo cüa Thành üy v tng kt 10 
nãm thirc hin Chuang trInh hành dng s6 07-CTr/ThU, ngày 19/4/20 11 cüa Thj 
ñy (nay là Thành üy) thirc hin Nghj quyt s 02-NQ/TU, ngày 15/11/2010 cüa 
Tinh üy v quán 1, khai thác và sü diing tài nguyen, khoáng san den nAm 2015, 
djnh hrnrng dn nàm 2020 và Báo cáo tong két 10 näm thrc hin K hoch sO 
05-KHJThU, ngáy 19/4/20 11 cüa Thj üy (nay là Thành üy) ye bão v môi tnring 
thM k' day manh  cong nghip boa, hin dai  hóa dt nithc. 

- D.y nhanh tin d thirc hin dir an do dc dja chInh, xây dirng Co sâ dü 
1iu d.t dai thành phô Gia NghTa. 

- Tham mini tt cOng tác tuyên truyn, vn dng và báo v thi cOng cong 
trInh H Thuçing thuc dir an H Gia NghTa. Chun bj dy dü h so, co sà pháp 
1 và tham mini t chuc Doàn tuyen truyên, vn dng và báo v thi cong cOng 
trInh H hi thuc dir an H Gia Nghia theo dung quy djnh cüa pháp lust. 

- Kim tra, rà soát 'ai  toàn b h so ranh gii vá din tIch dt cüa 02 h 
dan tái ln chim dt trong din tIch 53 ha thuc dir an Nông nghip img dicing 
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cong ngh cao t.i xâ Dtk Nia và tham mi.ru UBND thãnh ph xir l dirt dim 
vic lan chiêm cüa 02 h dan nêu trên theo dung quy djnh cüa pháp lut. 

- Phi hçip vOi Chi nhánh Van phóng Dang k dt dai thành ph giâi quyêt 
düt diem vic th%rc hin dir an chuyn mic dIch sü ding dtt ti To dan ph 2, 
phutmg Nghia Tan den kêt qua cuôi cüng. 

- Thrc hin nghiêm tüc k& lun chi do cüa Chü tjch UBND thành ph ti 
Thông báo so 73/TB-UBND ngày 18/3/2021; thii gian gia htn: Hoàn thành 

trtnrc ngày 05/4/202 1. 

9. Giao Ban Quãn 1 dir an và Phát trin qu dt thành ph& 

- Dy nhanh tin d trin khai giãi phóng mt bng các dr an, cong trInh 
duqc giao lam chü du tu, d.i din chü d.0 tu; t chüc bc thàm, bô trI tái djnh 
cu cho ngithi dan theo dung quy djnh cüa pháp lut. 

- Kh.n truang tham miiu UBND thành ph ban du giá các khu dat cOng 
dã có chü trucmg ban dâu giá dam bão dung trInh tr, thu ti1c và quy djnh cüa 

pháp 1ut. 

- Trin khai kh&c phiic sir c Cong trInh: Du?ng giao thông tilT Quc 1 28 

vào Khu du ljch sinh thai, van hóa ket hçip cOng viên vui chth giài trI Liêng 

Nung. 

10. Giao Cong an thành phé 

- Dy nhanh tin d cp can cuàc cong dan có g.n chip din tü cho ngui 
dan trên dja bàn thãnh ph theo dung quy djnh. 

- Tang cithng cOng tác dam bào an ninh trt tr, an toàn xã hi và an toàn 
giao thông trên dja bàn thành phô, dc bit là trong thai gian din ra bâu cCr di 
biu Quôc hôi khóa XV và dai biêu HDND các cp nhim kS' 202 1-2026. 

- Cr luc luçmg tham gia bão v, dam bào an toàn cho Doàn tuyên truyn, 
vn dng và h trçl lrc hrçing bão v thi cong cong trInh H Thuqng thuc dr an 
HO Gia Nghia trong suOt qua trInh thirc hin thim v11 bào v thi cong. 

11. Giao phOng Y t, Trung tam Y t thành ph theo chuc nàng, nhim vi 
duçvc giao tang cuang cong tác phông, chng djch bnh 6 nguYi trên dja bàn 
thãnh phO Gia Nghia, dc bit là phông, chông djch Covid- 19; thirc hin tOt 
cOng tác dam bão v sinh an toàn thrc phm; kim tra các co sà hành ngh y, 
duçic tu nhân trên dja bàn thành phô. 

12. Giao phOng Tài chInh - K hoch: 

- Chü tn, phi hqp vai Chi ciic Thu khu virc Gia Nghia - Dk Glong, 
phông Tài nguyen - Môi truàng và các don vj có lien quan triên khai các giâi 
pháp nhám tang thu tiên sir ding dat trên dja bàn thành ph& 
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- Tham mixu UBND thành phé xem xét, b tn kinh phi cho các dorn vj dé 
trin khai cong tác bâu ci:r d.i biêu HDND các cp nhim kr 2021-2025 theo 
dung quy djnh cüa pháp lut. 

13. Giao Chi nhánh Van phOng DAng k dt dai thành ph kjp th&i cung 
cap thông tin, dü lieu ho so dt dai cho Tôa an nhân dan các cp d xü l các vu 
vic lien quan dn dt dai khi có yêu câu. 

14. Giao Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông thành ph& 

- Phi hçip v6i UBND các xã, phuông cüng c h thng Dài truyn thanh 
co sâ dé phiic vi cho cong tác tuyên truyên bAu cir dti biêu Quc hi khóa XV 
và dai biu HDND các c.p nhiêm k' 202 1-2026. 

- Trin khai thrc hin t& cong tác trang tn, tuyên truyn bu cü d?i  biu 
Quc hôi khóa XV và dai biêu I-IDND các cap nhiêm k 202 1-2026 và các sis 
kin quan tr9ng cüa dat nrn9c, dja phuong bang các hInh thüc nhu: Den led, trên 
song truyn thanh,... 

15. Giao Ban Chi buy quân sir thành ph6 tham muu UBND thành ph 
triên khai cong tác tO chirc din tp chiên dâu phOng phü tti xA Dãk R'Moan, 
phithng Nghia Tan. 

16. Giao phOng Van hóa và Thông tin thành ph: 

- Chü trI, phi hcp vOi Van phOng I-IDND & UBND thành ph và các dcm 
vj lien quan tham miu UBND thành phô tang cu?mg cong tác tnin khai chinh 
quyn din tü trén dja bàn thành phô. 

- Chü tn, phi hçip v&i don vi lien quan tryc thuc Si Thông tin và 
Truyn thông tinh, VNPT Dk Nông, phOng Tài chInh - K hoach và các don vj 
lien quan tham muu UBND thành phô triên khai xây drng Trung tam diêu hành 
thông minh. 

- Hurng dn UBND các xA, phixông trin khai xây dirng np sng van 
bOa, van minh trên dja bàn xa, phi.thng theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

17. Giao UBND các xã, phithng: 

- Tang cl.r&ng kim tra, xir l vi phm hành chInh trong linh vrc dt dai 
(dao dp, san üi mt bang trái phép,...), trt tir xây drng trên dja bàn quãn 1 
theo thâm quyên. 

- Ph& hqp vâi Bào him xã hi tinh Dk Nông t chüc HOi  nghj tuyên 
truyn chInh sách bâo him xâ hi, bâo hiêm y té cho ngu&i dan 6 thang dâu 
näm 2021 ti các xã, phir?mg. 

- Ph& hçp vói phOng Tài nguyen - Môi tnu&ng và các don vi lien quan 
dy nhanh tin d thirc hin dr an do ctic dja chinh, xay dirng co so d1t 1iu dat 
dai thành ph Gia Nghia. 
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- B sung vào quy uâc, huang iróc ni dung v thirc hin np sng van 
hóa, van minh và tang cung tuyen truyn, 4n dng ngu&i dan thirc hin nêp 
song van hóa, van minh trong vic cu&i, vic tang, hat karaoke tti nhà, không sir 
diving ba có phát ra am thanh cong sut 1cn... 

Trên day là kt lun, chi dao  cüa Uy ban nhân dan thành ph Gia NghTa 
ti Hi nghj dánh giá tInh hInh thrc hin Kê hoch phát triên kinh tê - xä hi, 
dam bão quc phông - an ninh qu I näm 2021 và trin khai phucmg hthng, 
nhim vi qu II näm 2021, yêu câu các phông, ban, ngành, UBND các xä, 
phumg triên khai thrc hin.I. 

Noi nhân: 
- TT. Thành ày (b/c); 
- TT. HDND thành phô (b/c); 
- CT, các PCT UBND thành pho; 
- Các phong, ban, dan vi; 
- Cong an thanh pho; Ban CHQS thanh pho; 
- Ht Kim lam thành ph; 
- Chi ci,ic Thuê khu virc Gia Nghia - Dãk Glong; 
-LDVP; 
- UBND các xã, phtning; 
-LiiuVT,VP(tt). 
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