
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Mã Gia Hãnh - Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp Thường trực UBND huyện tuần 01 năm 2022 

 
 

Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2022, tại phòng họp UBND huyện Bảo Lâm, 

đồng chí Mã Gia Hãnh - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp Thường trực 

UBND huyện. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện 

lãnh đạo phòng Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

Tại cuộc họp, đồng chí Mã Gia Hãnh - Chủ tịch UBND huyện thông qua 

kết quả triển khai nhiệm vụ tuần 01 và dự kiến các nội dung công việc cần triển 

khai thực hiện tuần thứ 02 năm 2022. Qua nghe các ý kiến phát biểu thảo luận 

của các đồng chí dự họp, đồng chí Mã Gia Hãnh - Chủ tịch UBND huyện kết 

luận, chỉ đạo như sau: 

1. Chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp Ban Thường vụ Huyện uỷ 

(ngày 10/01/2022) 

Giao đồng chí Nông Văn Lương - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo 

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND huyện xây dựng dự thảo kế hoạch thăm, tặng quà Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022. Hoàn thành chậm nhất trước 14h00’ ngày 

09/01/2022. 

2. Chuẩn bị tổng kết công tác năm 2021 (ngày 13/01/2022) 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ động phối hợp với Văn 

phòng Huyện uỷ chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tổng kết công tác năm 

2021; Chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2021; báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 của 

UBND huyện. 

- Giao phòng Nội vụ huyện: tham mưu công tác thi đua khen thưởng; 

chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021; Phát động thi 

đua ký cam kết thi đua năm 2022. 

3. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

3.1. Giao đồng chí Nông Văn Lương - Phó Chủ tịch UBND huyện: 

 - Trực tiếp chỉ đạo công tác chỉnh trang khuôn viên cơ quan, trung tâm 

huyện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; thiết kế phối cảnh tạo dựng đèn 

hoa, cây cảnh khu Quảng trường và các câu khẩu hiệu chào đón năm mới hài 
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hòa, đẹp mắt tạo điểm nhấn của huyện để nhân dân đến vui xuân đón Tết Nhâm 

Dần 2022. 

- Thay mới 03 PANO giáp ranh huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), huyện 

Mèo Vạc, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang): Chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng 

dự trù kinh phí, kích thước, hình ảnh con người,… phối cảnh phù hợp với địa 

phương.  

Kinh phí thực hiện giao cơ quan chuyên môn lập dự toán báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện. 

3.2. Giao đồng chí Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo 

phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch Tết trồng cây năm 2022. 

4. Một số nội dung khác 

4.1. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 

2021 - 2026; thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện. Hoàn thành chậm nhất trong ngày 14/01/2022. 

4.2. Giao phòng Nội vụ huyện 

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện: Rà soát, 

kiện toàn các Ban chỉ đạo, tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định 

kiện toàn các Ban chỉ đạo theo quy định. 

- Nghiên cứu, tham mưu văn bản của UBND huyện giao đồng chí Nguyễn 

Duy Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Ban Quản lý dự án đến khi có 

Giám đốc mới. 

- Tham mưu văn bản của UBND huyện xin ý kiến về việc sắp xếp, bố trí 

lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện; bố trí công chức lãnh đạo, quản lý phòng Y 

tế huyện. 

- Tham mưu đề xuất con người ký bổ sung 01 hợp đồng Giáo viên mầm 

non ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP (Thay thế Giáo 

viên hợp đồng 06 nghỉ việc). 

- Rà soát vị trí chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị 

để giao biên chế công chức và viên chức năm 2022 sát với yêu cầu nhiệm vụ. 

4.3. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tham mưu cho UBND huyện 

công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch cục bộ (tại Quyết định số 

2621/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh) theo đúng quy định. 

4.4. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các nội dung tại 

Công văn số 5738/CV-CAT-PH10 ngày 27/12/2021 về việc phối hợp thực hiện 

thủ tục đất đai để đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng.  
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4.5. Giao Công an huyện: Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Mã Gia Hãnh - Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp Thường trực UBND huyện tuần 1 năm 2022. Thừa lệnh Chủ tịch, 

Văn phòng HĐND&UBND huyện trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị 

biết, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Bận 
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