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THÔNG BAO
Ket Juin cua Chu t!ch UBND huyçn - Le Dac Quy tti cuc h9p
giao ban lãnh dto UBND huyn ngày 25 tháng 3 nãm 2019
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Ngày 25 tháng 3 näm 2019, Chü tjch UBND huyn - Lê Dc QuS' dã chü
trI cuc hçp giao ban xü 1 cong vic cüa UBND huyn. Tharn dir h9p có Phó
Chü tjch HDND huyn, các Phó ChU tjch UBND huyn, tp the lãnh do phông
Ni vi huyn, lAth dao và chuyên viên VAn phông HDND và UBND huyn.
Sau khi nghe lAnh do VAn phóng HDND và UBND huyn báo cáo tInh
hInh thrc hin nhim v11 trong thai gian, các ni dung con ton dçng, can chi do
trong thii gian tâi; lAnh do phông Ni vi báo cáo dir thâo dê an vj trI vic lam
Trung tam MT-DT huyn và dê an nhân sir Hi Ngixi mu huyn nhim kr 2019
— 2024; kiên phát biêu cüa các Phó Chü tjch UBND huyn và Phó Chü tjch
HDND huyn; Chü tjch UBND huyn - Lê Dac Qu' kêt lun:
1. Cho j kiln v d an vj tn vic
cüa Trung
H3i Ngu'ô'i
huyn nhim k 2019 — 2024:
lam

tam

MT-Dr và nhân sr

ma

- Di v&i d an vj trI vic làm. Ip th lAnh do UBND huyn co bàn
nhât trI vâi dir tháo dê an, giao phông Ni vi chü trI, phôi hçip vâi trung tam
MOi truYng — Do thj huyn hoàn chinh lai dé an theo huàng tAng hxqng nguYi
ti các vj trI lam vic lao dng trirc tiêp, giãm nhân sir cüa vi trI vic
hành
chInh; tham muu UBND huyn van bàn dê nghj giao chi tiêu biên chê cho Trung
tam näm 2019, ci the: 01 Giám doe hoc Phó Giám doe phii trách, 01 nhân viên
kê toán, 01 thu qu kiêrn hành chInh vAn phông hoc 01 nhân viên k thut, 07
lao dng thu gom (bao gôm 01 lái xe);
so

lam

- Di vài nhán st H.5i Ngu'&i mu hüyn nhim /9) 2019 — 2024: Thii&ng
tr1rc UBND huyn thông nhât các ni dung theo dê xuât cUa phông Ni vii, tuy
nhiên can kiêm tra li h khâu thu&ng trü cüa các nhân sr (phái có hç5 khdu
thu'&ng tri trên dja bàn huyn Dakróng) dê dam bão dung quy trInh, quy djnh.
2. Triln khai thrc hin kl hoich 50, 51 cüa Huyn üy, KI hoçich s
84, 86 cüa Tinh üy thy'c hin Nghj quyêt !8, 19 cüa H3i nghj Ian 11th' 6, BCH
Trung u'ilng Thing khóa XII và cong tác chá'c b5
to

may:

Giao Phông Ni v1i:
- Chü trI, phi hqp vi phàng Giáo diic và Dào t?o và các co quan, don
vi lien quan tham mini UBNT) huyn vAn bàn xin kiên Ban Thumg vi1 Huyn
ày ye viêc sap nhp các tru?ng h9e (3
h9c: mâm non, tiêu hçc, THCS) eüa
xA Hãi Phüc và Ba Lông trure khi sap nhp 2 xA;
cap

- Tham mixu d an nhân sir cüa Trung tam Djch v11 nông nghip huyn
dê khân truang kin toàn to chüc b may, di vào hott dng sau khi có quyêt
dinh thành 1p cüa UBND tinh;
- Khn truang thrc hin các nhim vi &rçlc giao tai Thông báo s
23/TB-LJBND ngày 13/3/2019 ye rà soát di ngU can b, cong chüc, viên chrc
các ca quan, dan vi, dja phuang, di ngU viên chirc sir nghip giáo dic (tInh
den ngày 20/3/2019); kêt qua dánh giá, xêp 1oii can b, cong chüc, viên chi'rc
các Ca quan, dan vj, dja phixang trong các nàm 2017, 2018; khân tnrang tham
mru UBND huyn thirc hin cOng tác rà soát quy hoach di ngU can b ti Cong
van so 199/LTBND-NC ngày 26/3/2019 cüa IJBND huyn.
3. Chuan bj cong tác so kit, tEing kit các chu0ng trinh:
- Giao Phông Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI, phi hçrp
vi các ca quan, dan vj, dja phixong tham mru UBND huyn ké hoach, ni
dung tOng kêt 10 nàm thirc hin chuang trInh xây drng nOng thôn mài trên dja
bàn huyn;
- Giao phông Tài chinh — K hoach - Co quan thixing trrc Ban Chi dao
các chuang trInh mic tiêu quôc gia huyn chü trI, phôi hçip vói các Ca quan
thu&ng tr1rc chuang trInh giám nghèo, nông thôn rn&i (phông Lao d5ng —
Thwang binh và Xâ hç31, Nóng nghip và P TNT) chuan bj ni dung h9p BCD
các chuong trinh MTQG huyn nhäm dánh giá kêt qua hoat dng trong th?i
gian qua, djnh h.thng hoat dng Ban Chi dao trong thyi gian tâi.
4. TéJ chá'c ctào 4w tiing Vit cho can b3 huyn Sa Muiii — tinh Salavan:
Giao Van phông HDND và UBND huyn ph6i hcip vi Phông Giáo diic
và Dào tao tiêp t1ic xâu nôi vài Van phôn Uy ban chInh quyên huyn Sa MuOi
ye kê hoach to chirc khai giãng dào tao tiêng Vit cho can b, cOng chc huyn
Sa Mui, tinh Salavan, CHDCND Lao theo kê hoach dã duçic k kêt.
5. COng tác chun bj tt chác diii h3i, llh?3i:
- Dai hi các D7TS huyçn lcn th& 2: trén Ca s& K hoach t chrc dai
hOi duçic UBND tinh ban hành, UBND huyn yêu câu Phông Dan tc chü trI,
phôi hqp v&i cac cci quan, dan vj lien quan khân truong tham muu cac ni dung
(ké hogch dgi h5i, dr tháo báo cáo chInh trj, phán bô so hrcrng, thành phán dgi
biêu, ...) trInh UBND huyn thông qua truc khi xin kiên chi dao cüa Ban
Thu?mg vçi Huyn üy; Thai gian hoàn thành trithc ngày 15/4/2019;
- LI hç51 Van hóa — Thi thao, du ljch huyn: Cac ca quan, dan vj, dja
phuang can cir nhim vii duçic giao chü dng, khãn truong hoàn thành cac ni
dung nhäm dam bâo cho các hoat dng duçic triên khai dung vói k hoach de ra.
6. Các n3i dung lien quan din xOy dtng co' bàn, DCDC:
- Linh vwc xáy dng cci ban: Các co quan, don vj, dja phuong duçic giao
quân 1 nguôn von xây drng ca ban khân truang thirc hin hoàn thành các thu
tic dâu tu, bàn giao m.t bang, triên khai thi cong các cOng trInh theo kê hoach
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v6n &rçic giao. BQLDA Du tu xay drng, Trung tam phát trin cvm cong
nghip khân truong thirc hin các nii dung dirçic giao tai Thông báo so 23/TBUBND ngày 13/3/2019 cüa UBND hyun ye cong tác chuân bj dâu tu, bàn giao
mt bang, triên khai khi cOng, thi cong dOi v&i 2 cong trInh chào müng 30 näm
ngày tái thành 1p tinh;
- Lnh vyv djnh canh djnh cw: Giao phông Nông nghip và PTNT huyn
chü trI, phôi hçip vol BQLDA DTXD, Phàng Tài nguyen và MOi tru?mg, Ban
Quãn 1 Khu báo tOn thiên nhiên Dakrông và UBND xã Ta Long kiêm tra hin
trn khu tái djnh canh djnh cu T rO - A Du xa Ta Long và dê xuât hithng giãi
quyêt. Giao Phó Chü tjch UBND huyn — Pham V Hung chi do thirc hin.
- Lien quan dê'n dt khu vrc trwàng bcn, cong trinh tru'&ng ban: Giao
phông Tài nguyen và MOi truOng chü trI, phôi hçip vOi Trung tam phát triên qu
dat, UBND thj trân, BCHQS huyn, BQLDA DTXD và các Ca quan, dja phucing
lien quan kiêm tra thirc tê Va Cafl dr ho so khân truong bàn giao phãn din tIch
dà den bu giãi phóng mt bang cho Ban chi huy Quân s1r huyn quãn l, tránh
tInh trng các h dan tái chiêm s1r ding; giao BQLDA DTXD dôc thüc don vi
thi cong sOm hoàn thành cOng trinh, bàn giao dua vào quân 1, sü ding.
- Khu vtc diên tp phông thi huyn : Giao phông Tài nguyen MOi trl.r&ng
chü trI khàn tnrang phôi hçip vOi Ban Chi buy quãn sir huyn và các don vj
lien quan tham mini UBND huyn quy trinh chuyên miic dIch si'r diing dat dam
bâo dung quy djnh.
7. Các n3i dung khác:
- COng tác cMn chinh djch vy kraoke trên dja bàn: hin nay djch vi1
karaoke di dng mt sO ncii khOng tuãn thu quy djnh, quy ché dja phuang (hat
tgi các khu vtrc khóng CO cách am, sz dyng djch vy sau 22 già,..) gay phiên ha
cho ngu&i dan, dc bit là khu vrc thj trân. IJBND huyn giao phông Van hóa
và Thông tin chü trI tham mixu van bàn chân chinh djch vii nay nhäm thra boat
dng di vào nên nêp; Cong an huyn chi dao Cong an thj trân, COng an xà tang
cuOng cong tác kiêm tra chân chinh.
- COng tác giáiphóng mgt bang: giao Trung tam phát trin qu dt chü
trI, phôi hqp vOi các ca quan, don vj lien quan nghiên c1ru van bàn huOng dn
tham mini UBND huyn các ni dung ye h trçl trong giãi phóng mt bang, nhât
là cong tác h trq dào tao nghê;
- COng tác giái phóng mçt bcng dzthng Nguyln Hue: Giao Van phOng
HDNDva UBDN huyn bô trI ljch dê lành dao UBND huyn và CáC co quan to
chüc dôi thoai vOi các h gia dInh có lien quan, sOm bàn giao mt bang dé triên
khai thi cOng cong trInh; giao phông Tài nguyen và MOi truOng huyn tOng hqp
ho so và quy trInh trong qua trInh giao dat, mOi dOi thoai dê hoàn thin ho so xtr
1 theo quy djnh.
- COng tác bá frI nhà lam vic cho các cc quan, dctn vj. giao Phông Tài
chInh — Ké hoach huyn chü trI, phôi hçip vOi Cad CO quan, don vi kiêm tra rà
soát viêc sü dting tri1 sO lam vic cüa các co quan, don vi thuc huyn, tham
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mixu UBND huyn phrnmg an b trI, sir diving phü hçip (nhdt là try sà BcH
Quán st cü, try sà HDND huyn, try so Trung tam GDNN-GDTX cü, ...) nhäm
dam bão diêu kin lam vic và sr ding cong trInh có hiu qua. Thai gian hoàn
thành trithc ngày 10/4/20 19.
UBND huyn thông báo cho các
phtxong de biêt và thirc hin./.
Noi nhIn:
- ThLr&ng tric Huyn üy (b/c);
- Thuing trrc HDND huyn (b/c);
- CT, các PCT UBND huyn (b/c);
- Các phông, ban, dcinvj SN trrc thuc huyn;
- UBND các xã, thj trân;
- CVP, các PVP, các CV;
-Luu:VT.

Co

quan, dcm vj lien quan và các dja

TL.CHU T!CH
VAN PHONG

Nguyn Van Dit
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