
 

 

THÔNG BÁO 

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

tại cuộc họp Thường trực UBND huyện ngày 21 tháng 02 năm 2022 

 
 

Sáng ngày 21 tháng 02 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, lãnh đạo Văn 

phòng HĐND & UBND huyện. 

Tại cuộc họp, đồng chí Mã Gia Hãnh - Chủ tịch UBND huyện nêu lý do 

cuộc họp, thông qua nội dung chương trình trọng tâm công tác tháng 02/2022 và 

triển khai một số nội dung khác. 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. Giao đồng chí Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo: 

- Xây dựng dự thảo đề án phát triển vùng sản xuất chuyên canh đối với cây 

đặc sản, cây dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 

2035. Hoàn thành trước ngày 15/3/2022. 

- Xây dựng dự thảo đề án phát triển đàn gia súc (đàn bò), nuôi trồng thuỷ 

sản (cá lồng) kết hợp phát triển du lịch. Hoàn thành trước ngày 15/3/2022. 

- Tổ chức tổng kết các mô hình: vườn ươm, cây sả, lợn đen; dự kiến cuối 

tháng 3 năm 2022. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai trồng gừng năm 2022 tại xã Mông Ân, 

Quảng Lâm, diện tích 20ha. 

- Triển khai thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh trên địa bàn huyện. 

2. Giao đồng chí Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo: 

- Xây dựng dự thảo phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. Hoàn thành trước ngày 15/3/2022. 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu văn bản xin ý kiến cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh về tổ chức Ngày hội văn hoá dân tộc Lô Lô; xây dựng kế hoạch học 

tập kinh nghiệm huyện Bảo Lạc trong việc tổ chức ngày hội Văn hoá Dân tộc Lô Lô. 

- Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là khối 

trường học; chỉ đạo rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các thành phần tham 

gia trực trạm chốt QL34, 4C. 
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3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết 

toán ngân sách Nhà nước năm 2021, đảm bảo thời gian theo quy định;  

- Xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về xây dựng 

và phát triển các huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 

năm 2030. Hoàn thành trước ngày 15/3/2022. 

4. Giao phòng Nội vụ huyện 

- Tham mưu chuyển đổi vị trí công tác công chức cấp xã đối với các chức 

danh: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Văn hoá - Xã hội, Văn 

phòng - Thống kê. 

- Tham mưu cho UBND huyện: Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây 

dựng huyện Bảo Lâm; Điều động viên chức, hợp đồng lao động Ban QLDA đầu tư 

và xây dựng huyện; Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban QLDA đầu tư và xây dựnghuyện; Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện. 

5. Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: Chỉ 

đạo công chức, viên chức, nhân viên lao động chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương công vụ; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là 

khuyến cáo 5k của Bộ Y tế. 

6. Một số nội dung khác 

- Duy trì tổ chức giao ban 02 khối: Kinh tế, Văn hoá - Xã hội. Dự kiến thời 

gian tổ chức giao ban tháng 02 vào cuối tháng 02 năm 2022. 

- Giao phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND & 

UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát 

lại các Ban chỉ đạo, Hội đồng liên quan đến đ/c CT, các PCT UBND huyện, tham 

mưu ban hành Quyết định kiện toàn theo đúng quy định. 

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

cuộc họp TT UBND huyện ngày 21/02/2022. 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 
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