
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẾ PHONG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND 
 

 Quế Phong, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Dương Hoàng Vũ tại phiên họp Ủy 

viên UBND huyện tháng 5 năm 2022 

 

Ngày 23 tháng 5 năm 2022, UBND tổ chức phiên họp Ủy viên UBND 

huyện tháng 5 năm 2022 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện Dương 

Hoàng Vũ, tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, các 

ông (bà) Ủy viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Kho 

bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thống kê  Quỳ Châu – Quế Phong, Bộ phận Tiếp 

nhận và giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I, Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện; Phó các Ban HĐND và Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trình bày dự thảo các 

văn bản trình tại phiên họp theo phân công; các ý kiến phát biểu của các đại biểu 

dự họp, Chủ tịch UBND huyện Dương Hoàng Vũ kết luận như sau: 

1. Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh tháng 5 năm 2022: 

Tháng 5 năm 2022 là tháng diễn ra nhiều sự kiện lớn trọng đại của đất 

nước, của tỉnh và của huyện như: Kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên 

phủ, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội Làng Sen… Cùng với sự 

cố gắng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân tình hình kinh 

tế - xã hội của huyện nhà tiếp tục phát triển, thu ngân sách nhà nước có nhiều 

chuyển biến, ước đạt 81 tỷ đồng, lũy kế thu ước đạt 355 tỷ đồng, trong đó thu 

trên địa bàn ước đạt 4,202 tỷ đồng, lũy kế thu trên địa bàn ước đạt 18,416 tỷ 

đồng; tổng chi ngân sách tháng 05/2022 đạt 65 tỷ đồng, lũy kế chi ước đạt 345 

tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 39,39% đứng đầu toàn tỉnh; chăm 

sóc tốt diện tích lúa Vụ Xuân với diện tích gieo cấy 2438,6 ha/2438,6 ha đạt 

100% kế hoạch đề ra, dự báo năng suất lúa đạt cao; triển khai, ứng phó kịp thời 

các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy 

ra; chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao với nhiều học sinh đạt giải và điểm 

cao tại các kỳ thi, cuộc thi các cấp; huyện được xếp thứ 2 toàn tỉnh tại Lễ hội 
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Làng Sen năm 2022; tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, sự kiện 

được đông đảo quần chúng Nhân dân nhiệt tình ủng hộ; tình hình an ninh, chính 

trị, trật tự ATXH, an ninh biên giới được giữ vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số tồn tại, hạn chế như: Bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong công tác tái đàn, phát triển đàn 

đối với đàn lợn trên địa bàn. Việc chăm sóc, quản lý cây trồng, vật nuôi chưa 

đảm bảo, trâu, bò một số nơi vẫn thả rông, công tác tiêm phòng gặp rất nhiều 

khó khăn; việc giải quyết các nội dung đơn thư của các phòng, ban, cơ quan, 

đơn vị được giao chưa kịp thời so với thời hạn được giao của UBND huyện.  

2. Về nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tháng 6 và thời gian tiếp 

theo: 

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022 một cách đồng bộ, tạo đà phát triển cho những tháng cuối năm; 

tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm 2022 sát 

thực tình hình kinh tế - xã hội, bám sát Chương trình công tác năm 2022 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy, của UBND huyện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2021 và cần chú 

trọng một số nhiệm vụ sau: 

a) Phòng Nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, 

vận động Nhân dân thu hoạch lúa vụ Xuân; chuẩn bị phương án để tham mưu, 

cung ứng giống lúa vụ Mùa năm 2022; tổ chức kiểm tra, công tác phòng, chống 

thiên tai tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; đôn đốc UBND các 

xã, thị trấn tuyên tuyền, vận động Nhân dân tái đàn gia súc, thực hiện mô hình 

bò nuôi nhốt; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng thôn, bản đạt chuẩn nông thôn 

mới và xã Đồng Văn về đích nông thôn mới năm 2022 theo kế hoạch. 

b) Phòng phòng Tài chính - Kế hoạch: Triển khai, đôn đốc giải ngân vốn 

đầu tư công; phối hợp với Chi cục Thuế đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên 

địa bàn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo, đầy đủ hồ sơ phục 

vụ kiểm toán Nhà nước; tham mưu chuẩn bị các báo cáo chuẩn bị cho kỳ họp 

giữa năm HĐND huyện Khóa XVIII; Tham mưu cân đối ngân sách phục vụ các 

hoạt động thiết yếu của các cơ quan chuyên môn. 

c) Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chỉ đạo, đôn đốc UBND thị trấn Kim Sơn 

xóa bỏ chợ tạm tại khu vực Trung tâm Thương mại, tham mưu tổ chức buổi làm 
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việc với Đảng ủy, chính quyền thị trấn Kim Sơn; thành lập tổ công tác để chỉ 

đạo, giải quyết vấn đề chợ tạm, chợ cóc. Xây dựng kế hoạch ra quân giải tỏa 

hành lang an toàn giao thông; phương án chỉnh trang đô thị, cắt tỉa cây xanh khu 

vực thị trấn Kim Sơn để chào mừng 60 năm thành lập huyện; tăng cường kiểm 

tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác thi công các công trình dự án. 

d) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường kiểm tra hoạt động khai 

thác khoáng sản trên địa bàn và công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử 

dụng đất, chuyển nhượng đất đai tại các xã, thị trấn. 

đ) Phòng Nội vụ: Hướng dẫn, kiểm tra công tác bầu cử Ban quản lý các 

khối, xóm bản; tham mưu thực hiện công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản 

lý kịp thời; phối hợp với phòng giáo dục xây dựng kế hoạch điều chuyển, bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện công tác thi đua khen 

thưởng năm học 2021-2022 kịp thời, đúng quy định; tiếp tục triển khai công tác 

cải cách hành chính theo kế hoạch, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin 

triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn; 

tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn tuyển dụng cán bộ bán chuyên trách thú y và 

bảo vệ thực vật. 

e) Phòng Văn hóa và Thông tin: Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng 

bá, hướng dẫn, triển khai các mô hình phát triển du lịch; tham mưu sửa chữa, 

nâng cấp một số hạng mục tại Đền Chín gian; tham mưu UBND huyện làm việc 

với Sở Văn hóa Thể Thao và Sở Du lịch trong tháng 6 năm 2022; tham mưu làm 

việc với Ban QL Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Sở Nông nghiệp và PTNT 

về quy hoạch, khai thác du lịch tại quần thể thác Bảy tầng; tham mưu triển khai 

phương án chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn. 

f) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu giải quyết kịp thời 

các chế độ, chính sách cho các đối tượng; tham mưu hỗ trợ kịp thời các hộ gia 

đình bị thiên tai, hỏa hoạn; tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường 

triển khai các biện pháp phòng, chống đuối nước và thương tích trẻ em. 

g) Thanh tra huyện phối hợp với Ban Tiếp Công dân huyện đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng kéo dài, tham mưu khắc 

phục các tồn tại hạn chế theo kết luận của Thanh tra tỉnh. 

h) Phòng Y tế: Tham mưu, chỉ đạo triển khai công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 cho trẻ 5-12 tuổi đảm bảo tiến độ đề ra. 
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i) Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu thực hiện công tác luân chuyển 

tổ chức tổng kết năm học, khen thưởng, biểu dương tuyên dương học sinh, giáo 

viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi và giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng 

xa trong tháng 6/2022. 

k) Ban CHQS huyện chuẩn bị chu đáo để tổ chức diễn tập chiến đấu phòng 

thủ xã và  phòng chống thiên tai theo kế hoạch. 

l) Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai thực 

hiện Đề án 06 theo kế hoạch, phối hợp với Trung tâm Y tế làm sạch dữ liệu tiêm 

chủng, dữ liệu dân cư;  đôn đốc thực hiện Đề án Xây dựng xã biên giới sạch về 

ma túy đảm bảo tiến độ; phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai giải 

tỏa hành lang an toàn giao thông. 

m) Văn phòng HĐND và UBND huyện rà soát các kiến nghị của cử tri và 

đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm 2021, đôn đốc các phòng, ban đơn vị 

thực hiện và tổng hợp báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2022; đồng thời, tham mưu 

phân công các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo, có chất lượng các nội dung 

trình tại kỳ họp HĐND huyện. 

3. Về các dự thảo văn bản trình Phiên họp Ủy viên UBND huyện tháng 

5/2022: UBND huyện cơ bản nhất trí với các nội dung do các phòng, ban đơn vị 

trình tại kỳ họp, đối với các báo cáo trình tại Phiên họp Ban Thường vụ Huyện 

ủy yêu cầu các đơn vị bổ sung tờ trình, tóm tắt để lãnh đạo UBND huyện báo 

cáo tại phiên họp. 

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Dương Hoàng Vũ tại 

Phiên họp Ủy viên UBND huyện tháng 5/2022, UBND huyện thông báo đến các 

phòng, ban, đơn vị liên quan biết để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HDDND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT,VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lang Thị Hằng 
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