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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Dương Hoàng Vũ  

tại phiên họp Ủy viên UBND huyện tháng 7 năm 2022 

 

Ngày 26 tháng 7 năm 2022, UBND huyện tổ chức phiên họp Ủy viên 

UBND huyện tháng 7 năm 2022 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện 

Dương Hoàng Vũ, tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND-

UBND huyện; các ông (bà) Ủy viên UBND huyện; các Phó ban chuyên trách 

HĐND huyện; các đơn vị trực thuộc UBND huyện, BQLDAĐTXD huyện, Hội 

đồng BTHT&TĐC công trình Thuỷ điện Hủa Na; 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. 

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 7 năm 2022 

Trong tháng 07/2022, diễn ra nhiều sự kiện, ngày lễ kỷ niệm của đất nước 

như: Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7); Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan 

hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2022) và Ngày ký kết Hiệp ước 

Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022); Kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 

2021-2022;... 

- Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực: sản xuất vụ Hè 

Thu đạt tiến độ đề ra. Hoàn thành công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2021. Đến ngày 15/07/2022 tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 

đạt 41,9% đứng đầu khối huyện, thành thị.  

- Về cơ bản, các cơ quan đơn vị đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 

được lãnh đạo UBND huyện giao tại phiên họp Uỷ viên UBND huyện phiên 

tháng 6/2022 như: tham mưu tốt công tác tổng hợp, giải trình các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; 

tổ chức thành công hoạt động toạ đàm và giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT với 

02 huyện Xăm Tảy và Mường Quắn nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập 

quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp 

tác Việt Nam – Lào; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022; 
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thực hiện đảm bảo các chính sách ASXH trên địa bàn huyện, đặc biệt các hoạt 

động Tri ân thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; hỗ trợ xây 

dựng Nông thôn mới; rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất nhằm nâng cao chất lượng 

công tác quản lý tài sản công; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ 

của CBCC và phát huy hiệu quả thực hiện các quy chế phối hợp giữa Chính 

quyền với UBMTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên tất 

cả các lĩnh vực. 

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại và khó khăn, hạn chế như sau: 

- Tình hình giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao gây khó khăn cho hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, đời sống của Nhân dân. 

- Tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phê duyệt quy hoạch 

sử dụng đất còn chậm so với kế hoạch đề ra. 

- Các phản ánh, kiến nghị của người dân mặc dù đã được quan tâm giải 

quyết nhưng vẫn còn tình trạng đơn thư vượt cấp. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2022 

Trong tháng 8, sẽ diễn ra các hoạt động Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng 

tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (02/9/1945 - 02/9/2022); kỷ niệm 77 năm ngày 

kỷ niệm thành lập các ngành: Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Lao động 

Thương binh và Xã hội, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Văn 

hóa và Thông tin (28/8/1945-28/8/2021); là tháng cần đẩy nhanh tiến độ tham 

mưu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của quý 3/2022.  

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương tập trung thực 

hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022; bám sát kịch bản tăng 

trưởng để điều hành, phấn đấu đạt kết quả cao nhất; kịp thời xử lý, tháo gỡ 

vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý; 

đẩy mạnh công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo 

an ninh trật tự an toàn trên địa bàn.   

Bên cạnh đó, các phòng, ban, ngành cần tập trung triển khai thực hiện một 

số nhiệm vụ sau: 

2.1. Phòng phòng Tài chính - Kế hoạch:  

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 64/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2022 về thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

huyện Quế Phong giai đoạn 2021-2025, trong đó các đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND huyện làm Tổ trưởng các Tổ công tác theo lĩnh vực được phân công phụ 

trách để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ 

và dự toán ngân sách Nhà nước tại Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 

30/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An. Hoàn thành trước ngày 10/8/2022. 
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- Quan tâm, tham mưu thẩm định, giải quyết kịp thời kinh phí các cơ quan, 

đơn vị đã trình; trường hợp khó giải quyết, không giải quyết được phải trả lời cụ 

thể bằng văn bản để các cơ quan, đơn vị được biết. 

2.2. Phòng Nông nghiệp và PTNT:  

- Tăng cường công tác tham mưu quản lý phòng, chống thiên tai trên địa 

bàn; tiếp tục rà soát, tham mưu việc xây dựng Nông thôn mới tại xã Đồng Văn 

đồng thời nắm bắt và đề xuất tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của 

xã trong quá trình triển khai. 

2.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

- Tham vấn các phương án chỉnh trang đô thị, giải toả hàng lang an toàn 

giao thông tại các địa phương khác để áp dụng trên địa bàn huyện; nghiên cứu 

các giải pháp đề xuất thực hiện xã hội hoá để giảm tải ngân sách nhà nước. 

- Tham mưu phương án làm việc với Sở Giao thông vận tải để chỉnh trang, 

nâng cấp hệ thống đường điện trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu để UBND huyện làm việc với các nhà máy thuỷ điện để các 

đơn vị có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

huyện, đặc biệt là các hoạt động An sinh xã hội. 

- Tiếp tục tham mưu, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo kết 

luận số 102/TB-UBND ngày 22/7/2022 của PCT UBND huyện Bùi Văn Hiền về 

phiên làm việc với Đảng uỷ, UBND thị trấn Kim Sơn và các phòng, ban, ngành 

liên quan đối với việc quản lý, chỉnh trang đô thị thị trấn Kim Sơn. 

2.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- Tăng cường tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và trình 

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

trên địa bàn huyện đảm bảo theo Công văn đôn đốc số 5329/UBND-NN ngày 

15/7/2022 của UBND tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, tham mưu cấp GCNSD 

đất trên địa bàn. 

- Tham mưu lãnh đạo huyện làm việc với các xã, thị trấn về công tác quản 

lý tài nguyên, khai thác khoáng sản.  

2.5. Phòng Nội vụ:  

- Hoàn thiện hồ sơ của Cụm Thi đua số 1 gửi Ban Thi đua, khen thưởng 

tỉnh và các đơn vị kịp thời, đúng quy định. 

- Rà soát, chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác thanh tra công tác Nội vụ và 

kiểm tra cải cách hành chính của Sở Nội vụ năm 2022. 

- Tham mưu để Chủ tịch UBND huyện làm việc về công tác cán bộ đối với 

xã Châu Thôn, xã Tri Lễ và công tác sắp xếp, bố trí CBCC tại một số phòng, 

ban chuyên môn (BQL Dự án, Trung tâm DVNN huyện,…). 
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- Duy trì công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý 

kịp thời các trường hợp tổ chức, cá nhân CBCC vi phạm; nhắc nhở CBCCVC 

quy trình xin phép việc đi tham quan, du lịch trong và ngoài nước đúng quy 

định. 

2.6. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Quế Phong, xin ý kiến góp ý của 

các phòng, ban, ngành, địa phương trước khi trình xin ý kiến tại phiên họp 

UVUBND huyện và họp Thường vụ tháng 8/2022. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc 

khánh 02/9 trên địa bàn huyện phù hợp điều kiện, tình hình của địa phương. 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Chuyển đổi số (tăng 

tỷ lệ sử dụng email công vụ; thực hiện gửi, nhận kết quả qua dịch vụ công trực 

tuyến, dịch vụ bưu chính công ích,…).  

- Tham mưu để lãnh đạo huyện làm việc với BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên 

Pù Hoạt về công tác quản lý các hoạt động du lịch tại quần thể Thác Bảy tầng 

xong trước ngày 15/8/2022. 

2.7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Tăng cường tham mưu công tác quản lý, kiểm tra công tác phòng, chống 

tai nạn thương tích, đuối nước trên địa bàn huyện; 

- Đảm bảo công tác giải quyết các chế độ, chính sách, thực hiện ASXH trên 

địa bàn huyện đúng quy định. Đồng thời, tiến hành kiểm tra các chế độ chính 

sách tại một số xã trên địa bàn theo kế hoạch đã ban hành. 

2.8. Thanh tra huyện:  

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 

đã ban hành tại Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác xử lý đơn thư của các cơ 

quan, đơn vị. 

2.9. Phòng Dân tộc: 

- Bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên để tham mưu triển khai thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-

2025 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Chính phủ. 

2.10. Phòng Tư pháp: 

- Phối hợp các phòng, ban, ngành liên quan để tham mưu tăng cường công 

tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đặc biệt là tuyên truyền về các quy 

định, quy trình giải quyết Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực liên quan trực 
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tiếp đến người dân như đất đai để người dân được biết, hạn chế đơn thư, phản 

ánh, kiến nghị phát sinh ngay từ cơ sở. 

2.11. Phòng Y tế:  

- Tham mưu các giải pháp chỉ đạo, đôn đốc tăng tỷ lệ tiêm chủng vắc xin 

Covid-19 ở các độ tuổi đảm bảo theo quy định, trong đó ưu tiên các đối tượng 

có tỷ lệ tiêm chủng thấp; hướng dẫn quản lý, phòng, chống bệnh Đậu mùa Khỉ, 

Cúm A và các dịch bệnh khác theo hướng dẫn của cấp trên. 

2.12. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

- Chủ động dự kiến phương án điều động, luân chuyển, biệt phái viên chức 

năm học 2022-2023 đảm bảo theo Kế hoạch và quy định để tránh bị động. 

- Tham mưu văn bản gửi Sở GD&ĐT báo cáo về những khó khăn, vướng 

mắc trong bố trí giáo viên dạy ngoại ngữ trên địa bàn huyện, từ đó đề xuất Sở 

GD&ĐT kiến nghị UBND tỉnh có chính sách, giải pháp về thu hút, tuyển dụng 

giáo viên dạy ngoại ngữ đối với các huyện miền núi. 

- Tham mưu tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, giáo viên hoàn thành trong 

tháng 8/2022, dự thảo báo cáo tổng kết năm học gửi các thành viên UVUBND 

huyện và các đơn vị liên quan góp ý trước khi tổ chức hội nghị. Đồng thời, rà 

soát, tham mưu công tác đảm bảo cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới 

2022-2023. 

2.13. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

- Phối hợp Công đoàn Cơ quan chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 77 năm 

ngày thành lập các ngành: Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Lao động 

Thương binh và Xã hội, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Văn 

hóa và Thông tin (28/8/1945-28/8/2021) 

2.14. Hội đồng BTHT và TĐC Công trình thuỷ điện Hủa Na: 

- Tiếp tục tham mưu giải quyết những vướng mắc trong công tác đối trừ đất 

nông nghiệp của dự án Thuỷ điện Hủa Na sau khi có văn bản hướng dẫn của 

UBND tỉnh và các sơ, ngành liên quan. 

 - Phối hợp phòng TNMT, phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm, Văn phòng 

chi nhánh Đất đai và các đơn vị liên quan tiến hành tham mưu rà soát toàn bộ 

diện tích, bản đồ đã lập hồ sơ giao đất nông nghiệp cho người dân tại các điểm 

tái định cư Thuỷ điện Hủa Na nhưng còn vướng mắc chưa cấp GCNQSD đất 

nông  nghiệp, đồng thời bổ sung tài liệu đảm bảo theo yêu cầu tại Công văn số 

2521/SNVV-KL ngày 20/7/2022 của Sở NN&PTNT. 

3. Về các dự thảo văn bản trình tại phiên họp: 

3.1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2022: 
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- Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để 

lưu ý trong quá trình tổng hợp báo cáo hàng tháng để đảm bảo các kết quả, số 

liệu được chính xác, phù hợp, trong đó tập trung đánh giá và làm rõ nguyên 

nhân của những tồn tại, hạn chế của từng phòng, ban, đơn vị. 

3.2. Báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận của lãnh đạo UBND 

huyện tại các phiên họp, buổi làm việc; tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư 

tháng 7/2022: Từ tháng 8/2022, Văn phòng HĐND-UBND huyện tổng hợp ngắn 

gọn các nội dung báo cáo, chủ yếu làm rõ những nội dung các phòng, ban, đơn 

vị chưa thực hiện. 

3.3. Đối với Đề án thành lập Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học 

Tri Lễ và Đề Sáp nhập Trường Tiểu học Đồng văn 1 và Trường Tiểu học Đồng 

Văn 2 thành trường Tiểu học Đồng Văn do Phòng Giáo dục và Đào tạo tham 

mưu: đề nghị tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để quá trình tham mưu 

các văn bản của phòng được hiệu quả, chất lượng hơn, đảm bảo quy trình quy 

định. Đồng thời, tham mưu thực hiện các bước tiếp theo của quy trình sáp nhập. 

Kết quả thực hiện các nội dung có liên quan nêu trên yêu cầu các phòng, 

ban, đơn vị gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện, bản 

chính gửi qua hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử VNPT ioffice, bản mềm 

gửi qua địa chỉ email: Vanphong.UBquephong@gmail.com). Chậm nhất ngày 

18/8/2022. 

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

họp thường kỳ tháng 7 năm 2022, UBND huyện thông báo để các phòng, ban, 

ngành, UBND các xã, thị trấn được biết và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND 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 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vi Thị Huyền 
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