
 

 

THÔNG BÁO 

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

tại cuộc họp Thường trực UBND huyện tuần 3 năm 2022 

 
 

Chiều ngày 14 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 đồng chí Anh Văn An - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các 

đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Nội vụ, 

phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch; 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 03 và dự kiến các nội dung công việc cần triển khai 

thực hiện tuần thứ 04 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. Thống nhất thông qua 02 báo cáo: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án: Sân vận động xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án: Sân vận động xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm. Đối với dự án: Sân vận 

động xã Quảng Lâm thực hiện 01 hạng mục là Sân vận động và công trình phù trợ. 

Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo cấp trên đảm bảo thời gian quy định. 

2. Xem xét đề xuất của các cơ quan, đơn vị: 

2.1. Đối với đề xuất của Chi cục Thống kê huyện: Giao Văn phòng 

HĐND&UBND huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành Văn bản chỉ đạo 

UBND xã Đức Hạnh khẩn trương điều tra Lâm nghiệp và Chăn nuôi thú y kỳ 

01/01/2022 và gửi kết quả về Chi cục thống kê huyện để tổng hợp chung trên địa 

bàn huyện (thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 18/01/2021). 

2.2. Đối với đề xuất của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Giao 

phòng Nội vụ tham mưu rà soát số lượng biên chế hiện có tại các cơ quan, đơn vị, 

tham mưu cho UBND huyện xem xét Tờ trình số 202/TTr-LĐTBXH ngày 

04/10/2021 về việc biệt phái công chức xã đến công tác tại phòng LĐ-TBXH và 

Tờ trình số 294/TTr-LĐTBXH ngày 29/12/2021 về việc bổ sung biên chế công 

chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức Tổ công đoàn Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 26/01/2022 (Thứ 4). 
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- Giao lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Tổ trưởng 

Tổ Công đoàn chuẩn bị báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Văn 

phòng HĐND&UBND huyện, báo cáo công đoàn, báo cáo thực hiên quy chế chi 

tiêu nội bộ. 

4. Giao các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện: Hằng tuần báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện giao và đề xuất 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong tuần tới. Thời gian báo cáo: chậm nhất trước 

14h00’ thứ 5 hằng tuần; giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp báo cáo 

của các cơ quan, đơn vị; chuẩn bị chương trình, tài liệu họp Thường trực UBND 

huyện vào chiều thứ 6 hằng tuần. 

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

cuộc họp Thường trực UBND huyện tuần 3 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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