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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Giáp 

 tại cuộc họp thường kỳ UBND huyện tháng 12 năm 2021   
 

Ngày 13/12/2021, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 
dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Giáp. Tham dự cuộc họp 

có Đại diện Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện; 
Ủy viên UBND huyện; Trưởng các đơn vị: Ban QLDA đầu tư xây dựng; Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Kho bạc Nhà nước, BHXH, Điện lực, Chi 
cục Thống kê, Chi cục Thuế KV Sông Lam I, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm DVNN 
huyện. 

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 11/2021 và các buổi làm việc chuyên đề; Báo cáo tình 

hình kinh tế - xã hội, QPAN tháng 11, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 12 năm 
2021; Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; Dự thảo Đề án giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025; Cho ý kiến về xếp loại UBND các xã, thị trấn 
năm 2021. 

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 11 năm 2021  

1. Kết quả đạt được: 

- Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã và đang nỗ lực, quyết liệt, 
tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là khi trên địa bàn 

huyện xuất hiện các chùm lây nhiễm trong cộng đồng tại các xã Nghĩa Đồng, 
Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn, Tân Phú, Giai Xuân, Tân Xuân Tân Long, Kỳ Tân và 

Thị trấn. Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã chỉ đạo 
ngành Y tế và các xã, Thị trấn triển khai thực hiện tốt các phương châm “phát 
hiện, ngăn chăn, khoanh vùng, dập dịch và điều trị tại chỗ”, đến nay tình hình 

dịch trên địa bàn cơ bản đã được khống chế và kiểm soát. 

 - Về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Tập trung chỉ đạo gieo trồng diện 

tích cây trồng vụ Đông 2021: Diện tích ngô đông đã gieo trồng 1.425 ha/KH 
1.033 ha = 137,9%; diện tích rau các loiạ: 600,4 ha/KH 600 ha = 100% KH; xây 

dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2022. Quan tâm chỉ đạo công tác 
phòng chống thiên tai; phòng chống dịch bệnh, đói rét cho vật nuôi và công tác 

quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng trên địa bàn. Chỉ đạo công tác chăm sóc cá 
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vụ 3, thu hoạch cá vụ Xuân 2021, kết quả: Diện tích nuôi cá vụ 3 đạt 80 ha/KH 

80 ha = 100%. 

- Xây dựng nông thôn mới: Thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới tại các xã 

Nghĩa Hành, Nghĩa Dũng; xây dựng kế hoạch thực hiện NTM và NTM nâng cao 
giai đoạn 2021-2025 cho các xã; hoàn thiện hồ sơ 8 sản phẩm tham gia hội thi 

phân hạng, đánh giá sản phẩm OCOP tại tỉnh, kết quả 8/8 (100%) sản phẩm đạt 
chứng nhận 3 sao. 

- Về công nghiệp, xây dựng: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự 

án; triển khai ra quân thực hiện Kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT, xóa bỏ chợ 
cốc, chợ tạm trên địa bàn Thị trấn Tân Kỳ đối với UBND Thị trấn Tân Kỳ; chỉ 

đạo các xã, thị trấn xây dựng bổ sung kế hoạch nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ 
nhu cầu tiêu thụ của nhân dân theo cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

+ Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng đã bố trí đến 30/11/2021 là 207.516 
triệu đồng, đã giải ngân là 151.435 triệu đồng, bằng 73%  kế hoạch. 

- Thu, chi ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn 
đến 30/11/2021 đạt: 99.686 triệu đồng, bằng 87,84% dự toán; tổng chi ngân 

sách 11 tháng đạt 666.177 triệu đồng, bằng 106,2% dự toán. 

- Công tác tài nguyên và môi trường: Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành cấp 

đổi GCN QSD đất theo kế hoạch. 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. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác 
thống kê đất đai năm 2022; tổ chức đấu giá QSD đất tại các xã: Tân Phú, Nghĩa 
Hành. 

- Các lĩnh vực văn hoá - xã hội: Trước diễn biến phức tạp của tình hình 
dịch bệnh Covid-19, trong tháng các đơn vị đã chủ động trong việc xây dựng và 

tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến; tổ chức kiểm tra công tác tự 
đánh giá và xây dựng trường chuẩn quốc gia tại các cơ sở giáo dục. Tiếp tục 

đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, công tác khám 
chữa bệnh trên địa bàn. Các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội được triển khai 

quyết liệt, đồng bộ, từng bước giải quyết khó khăn cho người dân, doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tổ chức tuyên truyền “Ngày hội đại đoàn 

kết dân tộc” năm 2021; Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”. 

- Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính: Chỉ đạo, hướng 
dẫn các phòng, ngành, đơn vị chấm điểm, xếp loại cho các xã, thị trấn năm 
2021, đồng thời hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đánh giá xếp loại cán bộ 

công chức xã năm 2021; tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước cho đội 
ngũ xóm trưởng, khối trưởng các xã, thị trấn năm 2021. 

- 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%. 
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- Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã 
hội được đảm bảo; giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đến nay đã 

chỉ đạo các xã tổ chức diễn tập được 4/5 xã bảo đảm an toàn tuyệt đối về người 
và vũ khí trang bị. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo đấu tranh phòng, chống tham nhũng thường xuyên được quan tâm 
chỉ đạo. 

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác nắm bắt, chỉ đạo, đôn đốc của một số phòng, ngành và một số 
xã thực hiện các nhiệm vụ được giao có lúc còn chưa kịp thời, thường xuyên. 

Việc tham mưu một số nội dung theo Chương trình công tác có lúc còn chậm, 
chưa đảm bảo yêu cầu.  

- Dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn xẩy ra dù đã được khống chế. 

- Số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn 
(XKLĐ) đạt chỉ tiêu thấp so với kế hoạch UBND tỉnh giao. 

- Công tác xây dựng cơ sở vật chất cho trường chuẩn quốc gia nhìn chung 
còn chậm, nhất là các đơn vị xây dựng trường chuẩn quốc gia mới (MN Nghĩa 

Phúc, MN Kỳ Sơn, THCS Hương Sơn). 

2.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- 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. 

- Mầm bệnh có sẵn trong môi trường, phát tán theo hướng cơ học 
trong quá trình vận chuyển, thu mua vật tư sản xuất nông nghiệp. Người dân 

chưa tuân thủ các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi đảm bảo an toàn với 
dịch bệnh. 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. Không có thú y xã nên việc giám sát 
phát hiện để xử lý dịch sớm. 

- Một số phòng, ngành, đơn vị và một số xã chưa chủ động, thiếu quyết 
liệt, trách nhiệm chưa cao, chưa bám sát chương trình công tác để thực hiện 

nhiệm vụ. Nhiều ngành chưa có trách nhiệm cao trong quá trình phối hợp xây 
dựng báo cáo để cơ quan chủ trì tổng hợp, nên chất lượng báo cáo chưa cao.   

- Việc phối hợp xử lý công việc giữa các phòng, ngành, đơn vị và cơ sở 
chưa đồng bộ, thiếu nhuần nhuyễn, thực hiện một số nhiệm vụ còn kéo dài, 

chậm được giải quyết dứt điểm. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2021 

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021 ở mức cao 
nhất trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp, các ngành 

cần quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa 



 4 

chống dịch, vừa phát triển kinh tế”; khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo triển 

khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: 

1. Khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhất là tồn tại trong điều hành của 

các cấp, các ngành; tiếp tục chỉ đạo theo các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp mà Kế hoạch năm 2021 đã đề ra. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19 để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn; tập trung tháo gỡ 
khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội. 

3. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 
2021; hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022. 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ 
giải ngân vốn đầu tư công 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.  

- Kho bạc Nhà nước huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ 
với chủ đầu tư để xử lý các vướng mắc (nếu có) phát sinh trong quá trình kiểm 

soát thanh toán vốn đầu tư theo thẩm quyền. Tổ chức kiểm soát, thanh toán vốn 
đầu tư thuộc các nguồn vốn đảm bảo chặt chẽ, rút ngắn tối đa thời gian kiểm 

soát. 

4. Tập trung đẩy mạnh sản xuất các ngành, lĩnh vực. 

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT:  

+ Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Đông 2021; thu hoạch và trồng 
mới mía, sắn nguyên liệu. Chuẩn bị giống, vật tư phân bón, chuẩn bị làm đất để 

sản xuất vụ Xuân 2022. 

+ Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc: Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm 

long móng, viêm da nổi cục; đặc biệt bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Hoàn thiện hồ sơ 
các loại chính sách để tiến hành giải ngân; tiếp tục chỉ đạo tiêm phòng vắc xin vụ 

Thu năm 2021. 

+ Chỉ đạo công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng; Chỉ đạo các HTX 

hoạt động sản xuất và liên kết sản xuất; Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiệt 
hại do thiên tai cho các đơn vị; Chỉ đạo công tác PCTT trên địa bàn huyện;  

+ Chỉ đạo chăm sóc cá vụ 3; Thu hoạch cá vụ Xuân 2021; Chuẩn bị 
con giống, vật tư sản xuất vụ Xuân 2021. Kiểm tra tiến độ ra quân làm thủy 

lợi  ngày 16/10 các đơn vị. 

+ Hoàn thiện các hồ sơ các xã, đoàn thẩm định Nông thôn mới của tỉnh 
lên thẩm định tại các xã Nghĩa Hành, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hợp, Nghĩa Đồng. 

Nghiệm thu vườn chuẩn NTM các hộ dân đã đăng ký. 

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

+ Phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thành đưa vào sử dụng dự án Nhà máy May Minh Anh - Tân Kỳ. Chấn chỉnh 



 5 

tình hình hoạt động các Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuy nel theo đúng quy 

định,...   

+ Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện xây dựng 

hoàn thành Trạm y tế lưu động thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại 
Thị trấn; tiếp tục chỉ đạo thực hiện phương án phòng chống dịch Covid-19 tại 

chợ trên địa bàn các xã. 

+ Đôn đốc các xã, thị trấn tiếp tục tiến hành giải tỏa hành lang ATGT 
trước Tết dương lịch 2022; 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.  

+ Tổ chức thực hiện xây dựng quy hoạch vùng huyện Tân kỳ thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Tiếp tục Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản, sản phẩm 
OCOP của các tỉnh theo đề nghị của Sở Công thương Nghệ An. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

+ Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo kế hoạch.  

+ Xây dựng dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ để thực hiện dự án: 

Xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Tân Long. 

+ Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Nghĩa Đồng và Thị trấn.  

+ 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.  

5. Đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện các chương trình, dự án; đảm bảo trật 
tự an toàn giao thông; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. 

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện:  

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

án: Dự án đường từ thị trấn Tân Kỳ đi xã Nghĩa Hợp; Đường giao thông từ 
đường Tỉnh lộ 534D qua bản Môn Sơn đi trung tâm xã Phú Sơn;  Đường giao 

thông và hạ tầng khu du lịch sinh thái Thác Bồn, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ;... 

+ Tăng cường quản lý chất lượng công trình, định kỳ tổ chức kiểm tra, xử 

lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ của các dự án trên địa bàn. Tăng 
cường hoạt động của ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 

80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát, tổng hợp, 
đôn đốc các Chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành theo 
quy định. 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

+ Tiếp tục phối hợp với Nhà đầu tư để cho ý kiến về chủ trương đầu tư 

các dự án điều chỉnh mục tiêu Dự án từ “Showroom ô tô và dịch vụ thương 
mại” thành “Nhà máy may Văn Minh”; Trang trại sinh thái hỗn hợp chăn nuôi, 
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trồng trọt và sản xuất giống cây trồng Giai Xuân. Phối hợp với Nhà đầu tư tháo 

gỡ các khó khăn, vướng mắc, GPMB các dự án Trang trại chăn nuôi tại xã Giai 
Xuân, Tân Hợp;... 

+ Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, hợp tác xã, đặc biệt là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của 
Chính phủ. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo; 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh cá thể. Tiếp tục thực hiện đăng 

ký Hợp tác xã qua hệ thống. 

6. Tập trung điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ thu - chi ngân sách; tổ chức quản lý điều hành chi ngân sách chặt chẽ, 

tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định. Hoàn chỉnh dự toán ngân sách năm 
2022 

- Giao Chi cục Thuế: Phối hợp 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; tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện 
tốt Nghị định số 52/2021/NQ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời 

hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân 
và tiền thuê đất trong năm 2021.  

7. Chăm lo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội.  

- Giao Phòng 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. 

+ Thực hiên đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội khác. 

- Giao Phòng 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 

+ Tổ chức, đưa đội tuyển giáo viên tham dự thi Hội thi Giáo viên dạy giỏi 

tỉnh, cấp mầm non năm học 2021 - 2022. Tổ chức Thi GVDG huyện cấp 
THCS... 

+ Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở GD&ĐT kiểm tra công nhận đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục và Xóa mù chữ năm 2021.  

+ Triển khai tập huấn, hội thảo chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, 

CBQL theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.  
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- Giao phòng Y tế: Tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch 
và tiêm chủng phòng dịch bệnh Covid-19. Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe 

nhân dân; chỉ đạo sơ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cơ sở năm 2022. 

- Giao phòng Văn hóa - Thông tin: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ 

niệm các ngày lễ lớn của quê hương, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. 
Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”. Hoàn thành công tác bình xét các Danh hiệu văn hóa năm 2021 trình Hội 
đồng thi đua khen thưởng huyện ra quyết định công nhận. 

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

- Giao phòng Nội vụ: 

+ Hoàn chỉnh xếp loại các xã, thị trấn năm 2021, xếp loại đối với Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn năm 2021. Tham mưu tổ chức thăm, tặng quà nhân 

dịp lễ Noel năm 2021 tại Hạt, các giáo xứ, giáo họ. 

+ Tiếp tục xây dựng quy trình tuyển dụng viên chức theo Công Văn 

4461/UBND-CV, ngày 1/7/2021 của UBND tỉnh; Tiếp tục thực hiện quy trình 
bổ nhiệm lại cho ngành Giáo dục & Đào tạo; Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 

viên chức ngành giáo dục & Đào tạo đợt hai năm học 2021-2022. 

+ Tổ chức thực hiện xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong các phong trào, chuyên đề do các đơn vị đề xuất. 

+ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng; Chỉ thị 

17-CT/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị 10/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương hành chính. 

9. Giao Thanh tra huyện: 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. 

10.  Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện 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.  

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

1. Dự thảo Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021  

UBND huyện thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo do phòng Lao động - 

Thương binh và xã hội chuẩn bị: Giao Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 
phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện, tham mưu hoàn thiện Báo cáo theo 

quy định. 

2. Dự thảo Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 



 8 

 Giao phòng Lao động - Thương binh và xã hội tiếp thu các ý kiến đóng 
góp và phối hợp với các phòng, ngành liên quan để tham mưu UBND huyện 

hoàn thiện Đề án 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 tiếp thu và tổ chức thực hiện. 

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Giáp tại cuộc 

họp thường kỳ tháng 12/2021, 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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