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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Bhling Mia tại cuộc họp
giao ban Thường trực UBND huyện ngày 03/6/2019
Sáng ngày 03/6/2019, đồng chí Bhling Mia-Chủ tịch UBND huyện chủ
trì cuộc họp giao ban Thường trực UBND huyện. Tham dự họp có các đồng
chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính-Kế
hoạch, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi
trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giáo dục và Đào tạo và Văn
phòng HĐND&UBND huyện. Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện
báo cáo tình hình hoạt động trong tuần, dự kiến chương trình công tác tuần đến
và ý kiến của các đồng chí tham gia dự họp; đồng chí Bhling Mia-Chủ tịch
UBND huyện kết luận như sau:
1. Đề nghị các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ
thi công, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc nhà nước các cấp, đảm bảo
giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí kế hoạch năm 2019 và vốn năm 2018 được phép
kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 theo đúng thời gian quy
định; đồng thời, khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành khi công
trình đã được hoàn thành, nghiệm thu theo quy định.
2. Thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung đường nội thị kéo dài 1,5km,
mặt cắt đường rộng 27m về hướng thôn Aró, xã Lăng. Đề nghị Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng huyện phối hợp với UBND các xã: Atiêng, Lăng điều chỉnh
quy hoạch nông thôn mới đảm bảo theo nội dung trên, trình thẩm định, phê
duyệt theo đúng quy định hiện hành.
3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện khẩn trương hoàn chỉnh Đề án
xây dựng xã Atiêng đạt đô thị loại V, báo cáo Thường trực UBND huyện trước
ngày 15/6/2019 để trình Ban Thường vụ Huyện ủy. Tham mưu UBND huyện xử
lý điện tại khu dân cư Agiốc, thôn Adzốc, xã Bhalêê và điện thôn Aró, xã Lăng
đảm bảo sử dụng an toàn, hiệu quả.
4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với
các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện bảng giá các loại đất thời kỳ
2020-2014 trên địa bàn huyện.
5. Giao Phòng Nội vụ huyện kiểm tra, rà soát tổng số lượng biên chế
hiện nay của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, báo cáo UBND huyện
biết, theo dõi, chỉ đạo. Chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan tham mưu
UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết chuyển đổi công chức cấp xã trên địa
bàn huyện, vào ngày 14/6/2019.

6. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kiểm tra, rà soát cơ sở vật
chất trường, lớp của các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
để có cơ sở tham mưu UBND huyện nâng cấp, sửa chữa phục vụ năm học
2019-2020.
7. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối
hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch tả
lợn Châu phi, báo cáo UBND huyện biết, theo dõi, chỉ đạo.
8. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với
các ngành liên quan khảo sát, đề xuất sửa chữa, nâng cấp Nhà thi đấu thể thao
Làng truyền thống Cơtu huyện, đảm bảo công năng sử dụng phục vụ Đại hội
đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII vào năm 2020 và các sự kiện lớn của
huyện trong những năm đến.
9. Giao Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện tham mưu, đề xuất thăm,
gặp mặt các cơ quan Báo, Đài nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6)
năm 2019.
Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Bhling Mia-Chủ tịch UBND
huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực UBND huyện ngày 03/6/2019. Đề nghị
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai
thực hiện./.
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