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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

 tại cuộc họp giao ban sáng ngày 08/3/2021 

 

Sáng ngày 08/3/2021, tại phòng họp B, UBND huyện tổ chức cuộc họp 

giao ban tuần. Cuộc họp do đồng chí Lê Đình Huấn – Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan của 

huyện, UBND thị trấn Chư Sê. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, ý kiến của các cơ quan, ban, ngành dự họp. Cuối cuộc 

họp đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt, kết luận chỉ đạo các đơn vị 

triển khai các nội dung như sau: 

1. Phòng Nội vụ huyện: 

- Tham mưu UBND huyện kiện toàn Tổ công tác theo Quyết định số 

1023/QĐ-UBND ngày 31/10/2021 của UBND huyện về việc kiện toàn Tổ công 

tác trực tiếp làm nhiệm vụ bồi thường huyện. Thời gian hoàn thành trước ngày 

12/3/2021. 

- Tham mưu UBND huyện triển khai công tác tuyển dụng giáo viên và 

công chức cấp xã theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế&HT huyện: 

 - Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan và UBND xã Ia Tiêm tổ chức 

cắm mốc và bàn giao đất cho người trúng đấu giá QSD đất tại khu quy hoạch 

khu dân cư thôn Ia Ring, xã Ia Tiêm. Thời gian hoàn thành trước ngày 

09/3/2021. 

 - Khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tại khu dân cư xã Dun, Ia Pal. 

3. Phòng Tài nguyên và MT huyện: 

 Khẩn trương tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện việc cưỡng chế 

thu hồi đất đối với đối với diện tích 23,4ha của Công ty cà phê (cũ) tại xã Ia Pal 

theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật định (nội dung này UBND huyện 

đã chỉ đạo tại văn bản số 31/TB-VP ngày 02/3/2021). 

4. Ban Quản lý DA - ĐTXD huyện: 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và MT, phòng Kinh tế&HT 

huyện, đơn vị có liên quan và UBND thị trấn Chư Sê nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp giải phóng mặt bằng tại vị trí cổng trường và mương thoát nước tại trường 

Nguyễn Bỉnh Khiêm (mới). Báo cáo gửi về UBND huyện trước ngày 11/3/2021. 

 - Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan và UBND xã Ia Pal, xã Dun 

triển khai san ủi, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đã được hộ dân nhận tiền 

bồi thường, bàn giao mặt bằng tại khu quy hoạch khu dân cư xã Dun, Ia Pal và 

dự án trạm biến áp 220kV và đấu nối. Báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 

12/3/2021. 
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 - Tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đường Phan Đình 

Phùng và gửi về UBND huyện trước ngày 15/3/2021 để biết, chỉ đạo triển khai 

công tác bồi thường, GPMB. 

5. Phòng Tài chính&KH:  

- Thông báo đấu giá QSD đất đối với các lô đất còn lại tại khu quy hoạch 

khu dân cư thôn Ia Ring, xã Ia Tiêm. Hoàn thành trước ngày 09/3/2021. 

- Làm việc với Quỹ phát triển đất tỉnh để ứng vốn để sớm có kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ cho các hộ dân. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện tham mưu 

UBND huyện bổ sung kinh phí cho Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao 

huyện thực hiện đo đạc đất Hồ bơi, Khu thể thao ngoài trời, sân vận động huyện 

Chư Sê để lập thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định. 

6. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện: 

 Tập trung hướng dẫn sản xuất, chăm sóc cây trồng trong vụ Đông Xuân 

2020-2021. Kiểm tra và có phương án đảm bảo nước tưới cho cây trồng trong vụ 

Đông Xuân 2020-2021. 

7. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: 

 Thường xuyên phối hợp với UBND xã Ayun kiểm tra, hướng dẫn các hộ 

thực hiện sản xuất lúa liên kết vụ và các hộ tham gia phương án hỗ trợ chuyển đổi 

lúa nước tại xã Ayun trong vụ Đông Xuân 2020-2021 thực hiện chăm sóc, theo dõi 

tình hình dịch bệnh trên cây lúa để có biện pháp xử lý kịp thời. 

 Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp 

giao ban sáng ngày 08/3/2021. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị có 

liên quan. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:    
- CT,  các PCT UBND huyện  

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện;    

- Công an huyện; Ban CHQS huyện;                                             
- Các phòng ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Chi Cục thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh; 

- VP ĐKĐĐ tỉnh-CN Chư Sê; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT, CVKT-TH.                                                                                          

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Văn Lam 
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