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THÔNG BÁO
Kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tại Phiên họp giao ban
ngày 28/10/2021
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế làm việc toàn
khóa của UBND huyện. Ngày 28/10/2021, tại phòng họp HĐND - UBND
huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp giao ban thường kỳ.
Tham dự phiên họp có các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan.
Sau khi nghe nội dung của các cơ quan, đơn vị báo cáo xin ý kiến Chủ
tịch, các Phó chủ tịch và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Lãnh đạo
Ủy ban nhân dân huyện kết luận và giao nhiệm vụ như sau:
1. Báo cáo công tác triển khai, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
năm 2021 và Kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 (đợt
02) trên địa bàn huyện:
- Giao phòng Phòng Tài nguyên - Môi trường: Chủ trì, phối hợp các cơ
quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức đấu giá quyền
sử dụng đất năm 2021 (đợt 02).
- Giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền,
thông tin đến nhân dân về công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 (đợt
02) trên địa bàn.
- Giao phòng Kinh tế & Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên
và Môi trường điều chỉnh phân lô chi tiết khu đất đấu giá (đối với các khu đất đã
tổ chức đấu giá không thành từ 01 lần trở lên).
- Giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện phối hợp các đơn vị
liên quan tổ chức cắm mốc, phân lô chi tiết các thửa đất dự kiến đấu giá đảm
bảo theo đúng quy hoạch.
- Đề nghị HĐND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra,
giám sát nguồn gốc các khu đất như: Đất dôi dư, đất các đơn vị trường học cho
giáo viên xây dựng nhà công vụ, đất dôi dư các tuyến đường Quốc lộ 6, Quốc lộ
6C ... xong trước ngày 15/12/2021.
2. Tờ trình số 136/TTr-TNMT ngày 28/10/2021 về việc xin chủ trương
chuyển mục đích sử dụng đất:
Nhất trí theo nội dung đề xuất của Phòng Tài nguyên - Môi trường tại Tờ
trình số 136/TTr-TNMT ngày 28/10/2021. Sau khi có kết quả đi kiểm tra thực địa
của Tổ công tác (do đồng chí PCT UBND huyện phụ trách khối làm trưởng đoàn,
các cơ quan và UBND các xã phối hợp làm rõ nguồn gốc đất các khu đất) báo
cáo Lãnh đạo UBND huyện xem xét quyết định.
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3. Tờ trình số 321/TTr-NV ngày 25/10/2021 về việc xin chủ trương về
việc điều động công chức cấp huyện, cấp xã:
- Nhất trí phương án điều động Cán sự phòng Lao động – TBXH huyện
đến nhận công tác xã Lóng Phiêng;
- Điều động công chức Văn hóa – xã hội (thực hiên nhiệm vụ Lao động –
TBXH) xã Chiềng Đông sang đảm nhiệm công chức Văn hóa – xã hội (thực hiện
nhiệm vụ Văn hóa thể thao và du lịch) xã Chiềng Đông;
- Điều động công chức Văn hóa – xã hội (thực hiên nhiệm vụ Lao động –
TBXH) xã Lóng Phiêng đến nhận công tác tại xã Chiềng Đông.
Giao phòng Nội vụ tham mưu thực hiện quy trình, báo cáo Chủ tịch UBND
huyện xong trước ngày 10/12/2021.
4. Tờ trình số 324/TTr-NV ngày 26/10/2021 xin chủ trương phương án
nhân sự Chủ tịch Hội chữ thập đỏ:
Nhất trí theo nội dung đề xuất phương án Chủ tịch Hội chữ thập đỏ đối với
đồng chí Phạm Hồng Sơn – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,
nguyên Chánh thanh tra huyện. Giao phòng Nội vụ dự thảo tờ trình của UBND
huyện trình xin chủ trương của cấp ủy huyện.
5. Tờ trình số 326/TTr-NV ngày 28/10/2021 xin chủ trương bố trí tăng
biên chế phòng Nông nghiệp và PTNT:
- Nhất trí phương án bổ sung 01 biên chế cho phòng Nông nghiệp và

PTNT theo đề xuất của phòng Nội vụ.
- Giao cho phòng Nội vụ tham mưu thực hiện quy trình điều động Chuyên
viên chuyên trách HĐND huyện thuộc biên chế của Văn phòng HĐND và UBND
huyện đến nhận công tác tại phòng Nông nghiệp và PTNT;
Tham mưu rà soát, xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 2022
theo Hướng dẫn của Sở Nội vụ.
Trên đây là Thông báo kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tại
phiên họp giao ban ngày 28/10/2021. Đề nghị các cơ quan đơn vị nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- LĐ, CV Văn phòng;
- Lưu: VT, Thương. b.
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Mè Văn Hải

2

