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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Giáp 
 tại cuộc họp thường kỳ tháng 11 năm 2021 của UBND huyện 

 

Ngày 08/11/2021, UBND huyện tổ phức phiên họp thường kỳ tháng 11 

dưới dự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Giáp. Tham dự 
cuộc họp có Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí lãnh 

đạo UBND huyện; Ủy viên UBND huyện, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây 
dựng. 

Tại cuộc họp UBND huyện đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo 

tình hình thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND huyện, các PCT UBND huyện tại 
phiên họp UBND huyện tháng 10/2021 và các buổi làm việc chuyên đề; Kế hoạch 

sản xuất vụ Xuân năm 2022; Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 
quyết KN, TC và PCTN; báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra năm 2021, nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2022; Kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và 
PCTN năm 2022; Đánh giá sơ kết thực hiện 01 năm thực hiện Đề án nâng cao 

quản lý sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; Báo cáo kết 
quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021; kế hoạch năm 

2022; Báo cáo công tác CCHC năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Báo 
cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp 

năm 2022. 

Sau khi nghe báo cáo của các phòng, ngành có liên quan và các ý kiến thảo 
luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Giáp kết luận như sau: 

I. Tình hình KT-XH, quốc phòng an ninh tháng 10 năm 2021  

1. Kết quả đạt được: 

- UBND huyện tiếp tục tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 
“mục tiêu kép”; trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay tình 
hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn được kiểm soát. 

 - Về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Tập trung chỉ đạo thu hoạch diện 
tích lúa vụ Hè Thu - Mùa: 4.466,5 ha/tổng diện tích 4.497 ha = 99,32%; chỉ đạo 

sản xuất vụ Đông: Diện tích gieo trồng ngô 565ha/KH 1.033 ha = 54,6%, rau 
các loại 520ha/KH 600 ha = 86,6%. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia 

súc, gia cầm, tiêm phòng vắc xin vụ Thu được quan tâm thực hiện. Thực hiện 
tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng trên địa bàn huyện, trong 

tháng đã khoanh nuôi và bảo vệ rừng 29.036 ha. Diện tích nuôi cá lúa vụ 3 đạt: 
50 ha/KH 80 ha = 62,5%. 
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- Công nghiệp, xây dựng: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Nhà máy 
May Minh Anh-Tân kỳ; triển khai xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không 

nung; tiếp tục đẩy mạnh phát triển các làng nghề trên địa bàn. Tổng nguồn vốn 
đầu tư xây dựng đã bố trí đến 31/10/2021 là 207.503 triệu đồng, đã giải ngân là 

125.162 triệu đồng, đứng thứ 2 toàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Giải tỏa 
hành lang ATGT, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT, xóa bỏ chợ cóc, chợ 

tạm trên địa bàn Thị trấn Tân Kỳ đối với UBND Thị trấn Tân Kỳ. 

- Thu, chi ngân sách nhà nước: Tiếp tục tập trung chỉ đạo các biện pháp 

thu ngân sách. Tính đến ngày 31/10/2021, tổng thu ngân sách tại địa bàn đạt 
85.166 triệu đồng, bằng 75,04% dự toán huyện và 125,8% dự toán tỉnh giao, một 

số khoản thu đạt khá, như: Thuế TNCN đạt 118,4%, thu tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản đạt 283,9%, thu phí và lệ phí đạt 134,8%, thu hoa lợi công sản đạt 
173,1%,... Tổng chi ngân sách 10 tháng đạt 610.354 triệu, bằng 97,4% dự toán. 

- Xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp: Đến hết tháng 10/2021, UBND 
tỉnh đã chấp thuận chủ trương 10 dự án, với tổng mức đầu tư là 1.953,6 tỷ đồng 

và điều chỉnh chủ trương dự án trang trại chăn nuôi tại xã Nghĩa Dũng với tổng 
mức đầu tư tăng thêm 40 tỷ đồng; có 295 doanh nghiệp đăng ký và hoạt động, 

trong đó: từ đầu năm 2021 đến nay có 40 doanh nghiệp thành lập mới, với số 
vốn đăng ký là 130,8 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10, số doanh nghiệp thành lập 

mới là 5 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 13 tỷ đồng. 

- Công tác tài nguyên và môi trường: Chỉ đạo công tác xét duyệt hồ sơ 

cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân, kết 
quả trong tháng 10 đã cấp được 59 GCN QSD đất (chỉ tính huyện cấp); tiếp tục 

triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án; hoàn thiện hồ sơ trình 
UBND tỉnh, Sở Tài nguyên thẩm định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tiếp tục tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về đất đai, kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản trên 
địa bàn; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt đề án thu gom và xử lý rác thải. 

- Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là 
đảm bảo việc thực biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội; 

tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do 
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, Quyết định số 22/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện các chính 
sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch Covid- 19; tổ chức hội thảo chuyên đề tập trung một số nội dung quan 
trọng cần tháo gỡ: Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất 

lượng Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 
20/12/2019; xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến; giải pháp nâng cao chất 

lượng giáo dục đại trà. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các 
ngày lễ lớn của quê hương. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch 

Tân Kỳ trong trạng thái bình thường mới đến năm 2022. 
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- Công tác cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  
tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính tại 02 đơn vị: Tân Long, Nghĩa Hoàn; xây dựng kế hoạch tổ 
chức điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại 

UBND các xã, thị trấn. 

- Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng. Thực hiện các kết 
luận sau thanh tra đạt tỷ lệ 79%. 

- Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự án toàn xã hội được 
đảm bảo; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị diễn tập chiến đấu phòng thủ và PCLB-

TKCN năm 2021 làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng tổ chức diễn tập đúng kế 
hoạch.Tập trung nâng cao hiệu quả công tác QLNN về ANTT để phục vụ tốt 
hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các 

cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý các trường hợp vi phạm; vận động nhân 
dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, CCHT; làm tốt công tác PCCC và 

CNCH... Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông, chống ùn tắc, làm giảm TNGT trên địa bàn và xử lý nghiêm các cơ sở, cá 

nhân vi phạm trong việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19.  

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đất đai đang còn 

có hiện tượng buông lỏng, nhất là ở cấp cơ sở. 

 - Một số dự án triển khai chậm do vướng mắc trong công tác GPMB, 

thiếu vốn. 

- Sản xuất một số cây trồng vụ Đông chưa đạt kế hoạch đề ra. Tổng đàn 

chăn nuôi lớn, nhưng chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ việc thực hiện các biện pháp 
chăn nuôi an toàn sinh học gặp nhiều khó khăn nên dịch bệnh trên đàn vật 
nuôi vẫn xẩy ra. 

- Vẫn còn xẩy ra tình trạng phá rừng tự nhiên do công tác quản lý bảo vệ 
rừng  tại một số địa phương chưa được quan tâm. 

- Một số vụ việc đơn thư giải quyết còn chậm giải quyết dấn đến việc báo 
chí, công dân phản ánh còn nhiều. 

2.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Do dịch Covid-19, thời tiết diễn biến phức tạp làm ảnh ảnh hưởng 

không nhỏ đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

- Nguồn lực dành cho đầu tư phát triển còn thiếu, đặc biệt là nguồn lực dành 

cho giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng. 

- Sự phối hợp xử lý công việc giữa các phòng, ngành, đơn vị và cấp cơ sở 

có lúc chưa chặt chẽ, thiếu nhịp nhàng. 
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- Lãnh đạo quản lý ở các cấp, các ngành xử lý chưa nghiêm cán bộ, công 
chức vi phạm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp 2 tháng cuối năm 2021 

1. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên 

thuộc lĩnh vực mình phụ trách; tiếp tục chỉ đạo theo các chương trình, mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Kế hoạch năm 2021 đã đề ra; tập trung khắc phục 

những hạn chế, tồn tại, nhất là tồn tại trong điều hành.  

2. Tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững kết quả đạt được trong 

công tác phòng chống dịch Covid-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh 
giác, nỗ lực cao nhất để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Tiếp tục củng cố trạng 

thái bình thường mới, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vừa sẵn sàng 
phòng chống dịch trong tất cả các ngành, lĩnh vực và tại tất cả các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.  

3. Tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp phục hồi hoạt động kinh 
tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho 

các doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề 
ra. 

- Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT: 

+ Tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông 2022; chỉ đạo triển 

khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời 
sống cho nhân dân. Tích cực chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống lụt 

bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại; phòng, chống dịch bệnh cho cây 
trồng, vật nuôi, đặc biệt là phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tăng cường công 

tác quản lý, bảo vệ rừng. 

+ Tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tập 

trung hướng dẫn, chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021 gấp rút 
hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành công tác thẩm định đạt chuẩn 
trong tháng 12 năm 2021. 

+ Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp, 
không để xẩy ra các vụ việc phá rừng, vi phạm pháp luật về rừng. 

- Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng: 

+ Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, 

chuẩn bị công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. 

+ Thường xuyên nắm bắt tình hình của doanh nghiệp, đề xuất kịp thời các 

giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp phát 
triển sản xuất, kinh doanh. 

+ Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, giao thương kết nối cung 
cầu, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, phát triển thị trường; tiếp tục áp dụng các 

biện pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.  
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+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo công tác giải tỏa hành 
lang an toàn giao thông theo kế hoạch và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông đường bộ, đường thủy nội địa. 

-  Lĩnh vực tài nguyên và môi trường:  

+ Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất theo kế hoạch; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Tân Phú, 

Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành và Thị trấn...  

+ Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn 

huyện, xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ để thực hiện dự án.  

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiểm tra các hoạt 

động khai thác khoáng sản trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực 
hiện tốt đề án thu gom và xử lý rác thải.  

- Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch:  

+ Tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2022 đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra 

+ Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách; tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành 

cao nhất các chỉ tiêu dự toán thu ngân sách năm 2021. Tổ chức quản lý điều 
hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định.  

4. Tiếp tục đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 
2021 theo Công điện số 1082/CĐ-CP ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ, Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 05/10/2021 của Văn phòng Chính phủ 
và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện; tập trung xây dựng kế 

hoạch đầu tư công năm 2022.  

5. Chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn 

đề an sinh xã hội 

- Lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội: 

+ Tiếp tục tổ chức tốt công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

+ Tiếp tục triển khai, xét duyệt hồ sơ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/ QĐ-TTg ngày 07/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chỉ đạo, tổng hợp rà soát 
hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 

và hộ có mức sống trung bình theo quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 
16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

+ Thực hiên đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công và 
phong trào đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt công tác Bình đẳng giới, chăm sóc 

người cao tuổi; chính sách chăm sóc bảo vệ trẻ em, người khuyết tật; chính sách 
tiền lương, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách an sinh xã hội khác. 
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- Lĩnh vực Giáo dục đào tạo: 

Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trường học đẩy mạnh công 

tác tự đánh giá và xây dựng trường chuẩn quốc gia để trình Sở GD&ĐT đánh 
giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho đơn vị còn lại của năm 

2021; thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục đã đã được xây dựng 
theo các phương án, kịch bản ứng phó với phòng chống dịch. Kỷ niệm ngày nhà 

giáo Việt Nam 20/11 

- Lĩnh vực Y tế: Tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm 

bảo công tác khám chữa bệnh trên địa bàn toàn huyện; tiếp tục triển khai tiêm 
chủng phòng Covid-19. Tổ chức thẩm định lại cấp tỉnh 05 xã đạt Bộ quốc gia về 

Y tế xã: Tân hợp, Tân Phú, Nghĩa Thái, Tiên Kỳ, Tân An. 

- Lĩnh vực Văn hóa: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 
các ngày lễ lớn của quê hương. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hoàn chỉnh hồ sơ gia đình văn hóa, chỉ đạo rà 
soát, thẩm định danh hiệu làng văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn 

thiết chế văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới. Chỉ đạo tổ chức “Ngày 
hội đại đoàn kết toàn dân” 18/11 cấp cơ sở.  

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách 
hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính: 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban nghành cấp huyện 
chấm điểm để phân xếp loại các xã, thị trấn cuối năm 2021; hướng dẫn cán bộ, 

công chức các xã, thị trấn tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm 2021. 

- Tăng cường và thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 
26/CT-TTg của Thủ tướng; Chỉ thị số 17-CT/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 10/CT-

UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

7.  Tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 đã phê 
duyệt; đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

tiếp công dân; giải quyết kịp thời các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

8. Tiếp tục đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; 

tiếp tục chỉ đạo công tác diễn tập đảm bảo kế hoạch; tiếp tục tấn công trấn áp các 
loại tội phạm; tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông. Triển khai thực hiện 

hiệu quả kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022.   

II. Các Báo cáo, Đề án trình tại phiên họp 

1. Dự thảo Kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2022 

 UBND huyện thống nhất thông qua dự thảo Kế hoạch sản xuất vụ xuân 
năm 2022 do phòng NN&PTNT chuẩn bị: Giao phòng NN&PTNT tham mưu 

hoàn thiện văn bản theo quy định. 
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2. Dự thảo Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, 
TC và PCTN; báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra năm 2021, nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2022.  

UBND huyện cơ bản thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo công tác 

thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN; báo cáo kết quả xử lý sau 
thanh tra năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do Thanh tra huyện chuẩn 

bị: Giao Thanh tra huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp để tham mưu hoàn thiện 
văn bản theo quy định. 

3. Dự thảo Kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN 
năm 2022 

UBND huyện thống nhất thông qua dự thảo Kế hoạch công tác thanh tra, 
giải quyết KN, TC và PCTN năm 2022 do Thanh tra huyện chuẩn bị: Giao 
Thanh tra huyện tham mưu hoàn thiện văn bản theo quy định. 

4. Dự thảo Báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện 01 năm thực hiện Đề án 
nâng cao quản lý sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.  

UBND huyện thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá sơ kết thực 
hiện 01 năm thực hiện Đề án nâng cao quản lý sử dụng đất nông nghiệp sử dụng 

vào mục đích công ích do phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị: Giao 
phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu hoàn thiện văn bản theo quy định. 

5. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng 
NTM năm 2021; kế hoạch năm 2022. 

UBND huyện thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện 
chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021; kế hoạch năm 2022 do phòng 

NN&PTNT chuẩn bị: Giao phòng NN&PTNT tham mưu hoàn thiện văn bản 
theo quy định. 

6. Dự thảo Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021; nhiệm 
vụ, giải pháp năm 2022 

UBND huyện thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo công tác cải cách 

hành chính năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 do phòng Nội vụ chuẩn 
bị: Giao phòng Nội vụ tham mưu hoàn thiện văn bản theo quy định. 

7. Dự thảo Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 
2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 

UBND huyện thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo công tác thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 do phòng Tài 

chính - Kế hoạch huẩn bị: Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu hoàn 
thiện văn bản theo quy định. 

IV. Các ý kiến khác đã được Chủ tịch UBND huyện kết luận và trả lời tại 
hội nghị: Đề nghị các phòng, ngành, xã, thị trấn tiếp thu và tổ chức thực hiện. 
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Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Giáp tại cuộc 
họp thường kỳ tháng 11/2021, UBND huyện để các phòng, ngành, đơn vị, 

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

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ huyện ủy (B/c); 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c);    
- Ủy viên UBND huyện; 
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH cấp huyện; 
- Các phòng thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VP.       

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

Nguyễn Viết Hòa 
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