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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND huyện 
Tại Hội nghị quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện 03 chương trình 

MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 

 

Ngày 21/6/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn, 

triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - TUV, Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn - Phó Bí thư thường 

trực Huyện ủy. Đồng chí Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội 

nghị; tham dự cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn 

vị: các cơ quan TMGV Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH 

huyện, các Ban HĐND huyện, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

huyện, BCH Quân sự huyện, Công an huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, công 

chức các xã, thị trấn, đại diện các thôn, bản. Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị, 

các xã, thị trấn báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Tô 

Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận như sau: 

1. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT  

Chủ trì tham mưu dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; văn 

bản hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới cấp xã 05 năm và năm 2022. Thời gian: xong trước 9h00' 

ngày 22/6/2022. 

2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

Chủ trì tham mưu dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; văn bản hướng dẫn các xã 

xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cấp xã 

05 năm và năm 2022. Thời gian: xong trước 9h00' ngày 22/6/2022. 

3. Giao Phòng Dân tộc 

Chủ trì tham mưu dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình MTQG phát 

triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; văn bản hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch 

thực hiện chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu 
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số và miền núi cấp xã 05 năm và năm 2022. Thời gian: xong trước 9h00' ngày 

22/6/2022. 

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch 

(1) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản các chương trình MTQG 

tham mưu dự thảo kế hoạch thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; Giao dự toán nguồn vốn NSTW 

thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 (bao gồm vốn đầu tư và vốn sự 

nghiệp). Thời gian: xong trước 9h00' ngày 22/6/2022.  

(2) Thông báo tổng mức vốn bao gồm cả vốn đầu tư, vốn sự nghiệp (dự 

kiến các danh mục chuẩn bị đầu tư trên địa bàn các xã) gửi cho các cơ quan, đơn 

vị chủ quản, UBND các xã căn cứ triển khai thực hiện. Thời gian: trong ngày 

22/6/2022. 

(3) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản 03 chương trình MTQG 

tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện, ban hành văn bản hướng dẫn các xã về 

trình tự thực hiện, kế hoạch thực hiện 03 chương trình MTQG. Thời gian: xong 

trước 9h00' ngày 22/6/2022. 

(4) Tham mưu cho UBND huyện có văn bản báo cáo Thường trực Huyện 

ủy về việc tham mưu phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực Ban chỉ 

đạo các chương trình MTQG của huyện phụ trách các lĩnh vực, nguồn vốn trên 

cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo các nội dung liên quan. Thời 

gian: xong trước ngày 22/6/2022. 

(5) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng biểu tiến 

độ thực hiện các công việc cụ thể theo từng ngày, đảm bảo hoàn thành toàn bộ 

các nội dung trước ngày 01/7/2022.  

5. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện 

(1) Tổng hợp các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về các chương trình 

MTQG gửi cho các cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban chỉ đạo các CTMTQG 

huyện, UBND các xã để làm căn cứ nghiên cứu, triển khai thực hiện. Thời gian: 

xong trước ngày 22/6/2022.  

(2) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng các mẫu 

dùng chung cho cấp xã, gồm: Biên bản họp thôn; Tờ trình UBND cấp xã; dự 

thảo Nghị quyết HĐND cấp xã; Quyết định kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tổ chức, 

điều hành các CTMTQG cấp xã (Điều 26, Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình MTQG), gồm: (i) Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp 

xã: Trưởng Ban là Bí thư Đảng uỷ xã; Phó Trưởng ban: 02 Phó Bí thư Đảng ủy; 

Thành viên gồm: Công an, Quân sự; công chức tài chính - kế toán; công chức 

địa chính-nông nghiệp-xây dựng môi trường; đại diện các đoàn thể chính trị - xã 
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hội; (ii) Ban Quản lý cấp xã: Trưởng Ban là Chủ tịch UBND xã;  Thành viên 

gồm: Công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực địa chính - nông nghiệp - xây dựng 

và môi trường, tài chính - kế toán; đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội và 

cộng đồng dân cư; (iii) Ban Phát triển thôn: Do cộng đồng dân cư bầu, hoạt 

động theo quy chế do cộng đồng dân cư thống nhất và được UBND xã công 

nhận. Ban phát triển thôn phải có ít nhất một thành viên là người có uy tín, kinh 

nghiệm tổ chức thực hiện gói thầu xây dựng công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật 

không phức tạp. Cụ thể: Trưởng thôn làm Trưởng ban, Phó Trưởng thôn hoặc 

Trưởng ban công tác mặt trận làm Phó Trưởng ban, các thành viên gồm đại diện 

các đoàn thể, hội ở thôn và một số người có uy tín, có năng lực ; (iv) Tổ thẩm 

định kế hoạch thực hiện, các dự án phát triển sản xuất cấp xã: Chủ tịch 

UBND xã là Tổ trưởng, công chức tài chính - kế toán; công chức các lĩnh vực 

khác; mời Thường trực Đảng ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH xã tham 

gia tổ thẩm định. Thời gian: xong trước ngày 22/6/2022.  

 (3) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các cơ quan chủ 

quản 03 chương trình MTQG tham mưu thành lập 03 Tổ hướng dẫn thực hiện 

cá chương trình MTQG cấp huyện (theo 3 vùng phát triển vùng kinh tế - xã 

hội của huyện giai đoạn 2021 - 2025), gồm: Trưởng phòng và 02 phó trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch là Tổ trưởng của 03 tổ; Trưởng, Phó các phòng 

Nông nghiệp và PTNT, Dân tộc, Lao động - TB&XH là Tổ phó của 03 tổ; thành 

viên gồm lãnh đạo các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, 

Văn hóa và Thông tin, Ban QLDA đầu tư xây dựng và một số cơ quan, đơn vị 

khác. Thời gian: xong trong ngày 21/6/2022. 

(4) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các cơ quan chủ 

quản 03 chương trình MTQG tham mưu thành lập Tổ thẩm định kế hoạch thực 

hiện, các dự án phát triển sản xuất cấp huyện, gồm: Tổ trưởng là 01 đồng chí 

Lãnh đạo UBND huyện; Tổ phó là Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, 

Dân tộc, Nông nghiệp và PTNT, Lao động TB&XH; Thành viên là các cơ quan, 

đơn vị khác. Mời tham gia Thường trực UB MTTQ VN huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện. Thời gian: xong trong ngày 21/6/2022. 

(5) Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tham mưu xây dựng lịch cụ thể tổ 

chức các hội nghị Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

để xin ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện 03 chương trình MTQG; kế hoạch 

thực hiện từng chương trình MTQG; Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển các 

Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; Giao dự toán nguồn vốn NSTW 

thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 (bao gồm vốn đầu tư và vốn sự 

nghiệp) để thống nhất, hoàn thiện, trước khi trình HĐND huyện thông qua tại kỳ 

họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các 

nội dung trước ngày 01/7/2022. 

6. Giao UBND các xã  
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(1) Căn cứ văn bản hướng dẫn về: trình tự thực hiện, xây dựng kế hoạch 

(Kế hoạch thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia 05 năm và năm 2022; 

Kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG có sự tham gia của cộng đồng);  

thông báo mức vốn dự kiến bao gồm cả vốn đầu tư, vốn sự nghiệp (dự kiến các 

danh mục chuẩn bị đầu tư trên địa bàn các xã) do Phòng Tài chính - Kế hoạch và 

các cơ quan chủ quản 03 chương trình MTQG cấp huyện gửi để tổ chức triển 

khai thực hiện các bước đảm bảo theo đúng quy định.  

 (2) Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia 

05 năm và năm 2022; Kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG có sự tham 

gia của cộng đồng (các dự án đầu tư..) cấp xã để xin ý kiến Thường trực, Ban 

Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các cơ quan chủ quản cấp huyện (gồm 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng NN&PTNT, Phòng Lao động-TB&XH, 

Phòng Dân tộc) để thống nhất trước khi trình HĐND xã thông qua tại kỳ họp (kỳ 

họp giải quyết các công việc phát sinh), gửi UBND huyện (qua Phòng Tài chính 

– Kế hoạch) để tổng hợp. Thời gian: xong trong ngày 24/6/2022.   

7. Thống nhất giao Chủ tịch UBND các xã làm văn bản xin ý kiến 

Thường trực HĐND cấp xã đề nghị triệu tập đại biểu tổ chức kỳ họp HĐND xã 

(kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh) để thông qua Kế hoạch thực hiện các 

chương trình MTQG có sự tham gia của cộng đồng và Kế hoạch thực hiện từng 

Chương trình giai đoạn 5 năm và năm 2022 vào ngày 25/6/2022. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND huyện 

tại Hội nghị quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG 

giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông 

báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và thực hiện./.    
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ; HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các thành viên BCĐ các CTMTQ huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 
- Các cơ quan tham mưu giúp việc HU; 
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TH(các CV). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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