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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp thường kỳ tháng 6 năm 2022 của UBND huyện 
 

Ngày 09/6/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2022 

dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện. Tham dự 

buổi làm việc có: 

- Tại điểm cầu UBND huyện: Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; các Thành viên UBND huyện; 

Trưởng các đơn vị: Ban QLDA đầu tư xây dựng, Trung tâm DVNN, Chi nhánh 

Văn phòng ĐKĐĐ, Kho bạc NN, BHXH huyện, Chi cục thuế Khu vực Sông 

Lam I, Điện lực Tân Kỳ.  

- Tại điểm cầu 22 xã, thị trấn: Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

và các thành phần khác có liên quan. 

Tại cuộc họp UBND huyện đã nghe và cho ý kiến: Báo cáo tình hình thực 

hiện Kết luận của Chủ tịch UBND huyện, các PCT UBND huyện tại phiên họp 

thường kỳ tháng 5 và các buổi làm việc chuyên đề; Báo cáo tình hình thực hiện 

kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng 

cuối năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện của Tổ công tác theo Quyết định số 

16 của UBND huyện; Báo cáo sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm; phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Sau khi nghe báo cáo của các phòng, ngành liên quan và các ý kiến thảo 

luận tại cuộc họp. Đồng chí Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện kết luận 

như sau: 

I. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 

1. Kết quả đạt được:  

1.1. Về phát triển kinh tế: Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 

3.583.269 triệu đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ, bằng 46,2% kế hoạch. Trong 

đó, lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp ước đạt 1.027.284 triệu đồng, tăng 3,7% so 

với cùng kỳ và bằng 44,6% kế hoạch. Lĩnh vực công nghiệp xây dựng ước đạt 

1.670.455 triệu đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ và bằng 46,7% kế hoạch. 

Lĩnh vực dịch vụ ước đạt 885.630 triệu đồng, tăng 7,1% và bằng 47,1% kế 

hoạch. 

- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông 

Xuân năm 2021-2022 ước đạt 18.868,7 ha, tăng 126,8 ha so với cùng kỳ trước; 

triển khai tiêm phòng vụ xuân. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tiếp tục 
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được quan tâm, đã trồng mới được 980 ha rừng tập trung bằng 65,3% kế 

hoạch, trồng cây phân tán đạt 61.360/KH 30.000 cây đạt 204,5% kế hoạch. 

Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.814 tấn, tăng 4,5% so 

với cùng kỳ. 

- Công nghiệp, xây dựng: Tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất tăng 14,7% 

so với cùng kỳ và bằng 42,7% kế hoạch. Hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà máy 

May Minh Anh-Tân kỳ (giai đoạn 1)... Một số sản phẩm công nghiệp 6 tháng có 

mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2021 như: Đường tăng 10,6%; Gạch 

Tuy Nel tăng 7,1%. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng đã bố trí đến 02/6/2022 là 

199.245 triệu đồng, đã giải ngân là 97.525 triệu đồng, bằng 48,9% kế hoạch. 

- Về dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

theo giá thực tế ước đạt 4.163 tỷ đồng, tăng 7,1%. Luân chuyển hành khách 

đường bộ là 17,5 triệu lượt khách.Km, tăng 6,1%, luân chuyển hàng hóa đường 

bộ là 21,4 triệu tấn.Km tăng 7,5%, với doanh thu ngành vận tải là 233.830 triệu 

đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. 

- Tổng thu ngân sách tại địa bàn 5 tháng đầu năm 2022 đạt 81.718 triệu 

đồng, bằng 67,4% dự toán. Một số khoản thu đạt khá như: Tiền sử dụng đất đạt 

48.261 triệu đồng, bằng 96,5% dự toán; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản đạt 3.055 triệu đồng, bằng 169,7%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 3.460 triệu 

đồng, bằng 115%;... 

1.2. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, chỉ đạo: Các cấp, các 

ngành đã quan tâm, chăm lo đời ssống, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón 

Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện 

đầy đủ, chính xác và đến đối tượng; số lao động được tạo việc làm mới đạt 

1.946/3.000 người, đạt 64,9% kế hoạch, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, duy trì; tổ chức Lễ tuyên dương, khen 

thưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp 

tỉnh, cấp quốc gia năm học 2021-2022; chỉ đạo, tổ chức kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 

THPT năm học 2022-2023 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Quan tâm chỉ đạo 

công tác phòng chống, giám sát chặt chẽ các loại dịch bệnh. Thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức 

thành công Đại hội TDTT huyện Tân kỳ lần thứ IX. 

- Quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, 

khiếu kiện trong nhân dân; công tác cải cách hành chính và tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật.  

- Tình hình quốc phòng, an ninh được đảm bảo; triển khai quyết liệt và có 

hiệu quả đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ 

chức  giao quân năm 2022 đảm bảo chất lượng và số lượng; chỉ đạo, hướng dẫn 5 

đơn vị xây dựng kế hoạch chuẩn bị diễn tập theo đúng quy định.   

2. Tồn tại và hạn chế:  

2.1. Lĩnh vực kinh tế: 
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- Dịch tả lợn Châu phi tiếp tục xuất hiện trên địa bàn 4 xã; tỷ lệ tiêm 

phòng cho đàn vật nuôi đạt thấp. 

- Giải ngân vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách huyện đạt thấp, đặc 

biệt là từ tiền đất đến ngày 02/6/2022 đạt 13,3% kế hoạch. 

- Công tác đền bù, GPMB một số dự án thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, 

vướng mắc, một số hộ dân không phối hợp để thực hiện GPMB, như các dự án 

trang trại chăn nuôi tại xã Giai Xuân và Tân Hợp. 

- Tiến độ cấp giấy CNQSD đất chậm (đến ngày 06/6/2022, cấp mới 

đạt 2,5% chỉ tiêu kế hoạch). Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép (đất sét) 

vẫn còn xẩy ra tại một số địa phương. 

2.2. Lĩnh vực văn hóa xã hội:  

- Việc dạy học trực tuyến đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục; số 

lượng học sinh giỏi tỉnh lớp 9 giảm so với năm học 2020-2021; xây dựng 

trường chuẩn quốc gia gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. 

- Chất lượng khám, chữa bệnh đã nâng lên, nhưng chưa đáp ứng được 

nhu cầu của nhân dân; Tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn cao 28,5%, tăng 2,4% so 

với cùng kỳ. 

2.3. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính:  

- Công tác cải cách hành chính vẫn chưa đảm bảo yêu cầu. Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2021 đứng thứ 15 giảm 3 bậc so với 2020. 

- Thực hiện đạo đức công vụ, tinh thần thái độ xử lý công việc của một số 

cán bộ, công chức còn hạn chế. 

- Giải quyết các vụ việc trọng tâm, nổi cộm còn chậm. 

- Hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của một số đơn vị cấp xã 

chưa cao, tình trạng chậm giải quyết, ở một số cơ quan, đơn vị, thực hiện quy 

trình tiếp dân ở cấp xã nhiều nơi còn sơ sài, hình thức. 

2.4. Tình hình an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo, vùng đặc thù còn 

tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. 

3. Nguyên nhân của tồn tại và hạn chế: 

3.1. Nguyên nhân khách quan: 

- Số ca nhiễm Covid-19 những tháng đầu năm tăng cao đã tác động đến 

hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; 

- Tình hình thị trường giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng, như: Giá 

thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, đặc biệt giá xăng dầu, giá thép xây dựng 

làm tăng chi phí xây dựng, vượt tổng mức đầu tư, dự toán, giá gói thầu xây 

dựng làm cho nhiều nhà thầu giản tiến độ, hoặc ngừng thi công, ảnh hưởng đến 

tiến độ thi công dự án. Một số sản phẩm nông nghiệp khó tiêu thụ ảnh hưởng 

lớn đến sản xuất và đời sống; 
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- Nguồn vốn Chương trình MTQG chưa được phân bổ. Huy động 

nguồn lực cho đầu tư còn khó khăn trước yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, đặc 

biệt là thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường chuẩn 

quốc gia.  

3.2. Nguyên nhân chủ quan: 

- Việc đôn đốc, chỉ đạo của các ngành, các cấp có nơi, có lúc chưa quyết 

liệt. Vai trò của người đứng đầu tại một số xã chưa thể hiện rõ, tính trách nhiệm 

chưa cao trong quản lý tài nguyên khoáng sản, giải quyết các thủ tục cho người 

dân liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp dân giải quyết 

đơn thư khiếu nại,... Tinh thần phục vụ, trình độ, năng lực một số cán bộ chuyên 

môn còn hạn chế, đặc biệt là cán bộ giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến 

đất đai. Tính chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện ở 

một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa cao, có lúc, có nơi còn bị động, 

thiếu linh hoạt. 

- Sự phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị và các địa phương trong việc 

giải quyết các vụ việc trọng tâm, nổi cộm, giải tỏa, lấn chiếm hành lang ATGT, 

giải quyết các thủ tục người dân và doanh nghiệp có lúc, có nơi vẫn chưa nhịp 

nhàng, chưa cao. 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.  

- Năng lực quản lý các dự án do UBND xã làm Chủ đầu tư còn hạn chế, 

việc quản lý hồ sơ và thủ tục đầu tư xây dựng còn phụ thuộc vào đơn vị tư vấn 

và đơn vị thi công công trình. 

II. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

Ở trong nước, nền kinh tế được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, 

dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi 

và phát triển KTXH; các hoạt động văn hóa - xã hội dần trở lại bình thường. 

Tuy nhiên, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; một 

số hạn chế, tồn tại chưa được khắc phục. Trên tinh thần nhìn thẳng vào thực 

trạng kinh tế - xã hội và dự báo tình hình trong thời gian tới; các cấp, các ngành 

cần tập trung, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch đã đề ra ở mức cao nhất. 

Trong những tháng còn lại của năm 2022 và thời gian tới, các cấp, các ngành 

cần tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu phát triển kinh tế - xã hội 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 2022, các chương trình đề án thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. 

- Các cấp, các ngành: 

+ Tăng cường sự phối hợp và nghiên cứu giải pháp nhằm khắc phục các 

tồn tại trong 6 tháng đầu năm. Cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, từng chỉ tiêu cụ 
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thể; bám sát chương trình công tác đề ra và cơ chế chỉ đạo, điều hành để thực 

hiện. 

+ Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh 

tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các chương trình, đề án đã được Ban 

Thường vụ, Ban chấp hành thông qua; rà soát các chỉ tiêu khó đạt để chỉ  

đạo thực hiện, như: giá trị sản xuất các ngành, xây dựng nông thôn mới, 

trường chuẩn quốc gia; phân công và giao nhiệm vụ cụ thể để giải quyết các 

vụ việc trọng điểm, nổi cộm ... nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 

2022. 

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới.  

- Các cấp, các ngành: Triển khai hiệu quả, kịp thời Chương trình phòng 

chống dịch Covid-19 (2022-2023) trên địa bàn theo phương châm thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; bảo đảm sản xuất, kinh doanh an 

toàn, thích ứng tốt với các diễn biến tình hình dịch bệnh. 

- Phòng Y tế: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch. Tập trung chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm 

chủng vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm đúng tiến độ, bao phủ các mũi tiêm và 

an toàn tiêm chủng cho tất cả người dân trong độ tuổi, đặc biệt cho trẻ từ 5-11 

tuổi đảm bảo an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Tập trung tháo gỡ khó khăn, 

đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

+ Tập trung chỉ đạo sản xuất Hè thu - Mùa năm 2022; triển khai xây dựng 

Đề án sản xuất vụ thu mùa và vụ đông năm 2022. Tập trung chỉ đạo gieo cấy, 

chăm sóc lúa mùa và cây vụ đông theo Đề án được duyệt, trong đó chú trọng chỉ 

đạo gieo cấy đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống và đúng quy trình kỹ thuật. 

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và có biện pháp phòng trừ tất cả các đối 

tượng sâu bệnh hại. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cánh đồng mẫu, các vùng sản 

xuất hàng hóa tập trung để nâng cao hiệu quả sản xuất.  

+ Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, bố trí giống, thời vụ hợp lý cho 

từng vùng cụ thể. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

tốt công tác phòng chống bão lụt. Tăng cường phối hợp trong quản lý rừng, 

phòng chống cháy rừng, hạn chế việc xâm canh, xâm cư trái phép. 

+ Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nâng cao số lượng, chất lượng tổng 

đàn, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất và chăn nuôi. Tổ chức tiêm phòng 

vắcxin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông, có biện pháp phòng chống kịp 

thời... Chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch 

Tả lợn Châu phi, bệnh viêm da nổi cục. Tạo điều kiện phát triển chăn nuôi trang 

trại quy mô lớn. 



 

 

6 

+ Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả phong trào “toàn dân chung sức xây 

dựng nông thôn mới” gắn với chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP). Tổ 

chức rà soát, thẩm định các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là các xã, xóm đăng 

ký về đích năm 2022 và những năm tiếp theo theo Quyết định 318/QĐ-TTg 

ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1680/QĐ-BNN ngày 

11/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

+ Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại dự án Nhà 

máy May Minh Anh Tân Kỳ; Phối hợp với Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục 

pháp lý để khởi công dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng Tân Kỳ. Chấn 

chỉnh các Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng sản xuất các sản phẩm không 

đúng với chủ trương đầu tư. 

+ Triển khai các giải pháp định hướng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khôi 

phục chuỗi cung ứng trên địa bàn. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Chương trình hành động số 45-

CTr/TU ngày 09/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp tổ chức hội chợ 

Thương mại đưa hàng về nông thôn. Tăng cường công tác quản lý thị trường, 

ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, hàng nhái, hàng giả, hàng kém 

chất lượng đặc biệt là tình trạng bán hàng đa cấp, kinh doanh xăng dầu trái 

phép. Nâng cao chất lượng hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông; dịch vụ tín 

dụng; tăng cường quảng bá các tiềm năng du lịch. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

+ Tập trung hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định nhằm đẩy nhanh tiến độ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 

đối với trường hợp cấp mới. Đôn đốc UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh VP ĐK 

đất đai chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại đã nêu trên. 

+ Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hoàn thiện các thủ tục pháp lý 

để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá thu nộp ngân sách, 

đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

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

huyện, nhất là Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng Tân Kỳ (hoàn thành 

trong tháng 6/2022). 

+ Tổ chức công bố quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 sau khi được phê duyệt.  

+ Phối hợp với Nhà đầu tư tổ chức GPMB Cụm Công nghiệp Nghĩa 

Dũng. 

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

động khai thác khoáng sản, thu gom và xử lý rác thải, cơ sở sản xuất ảnh hưởng 

tới môi trường trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc đảm bảo quy định của pháp 
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luật trong công tác giải quyết đơn thư, công tác hòa giải tranh chấp đất đai, 

xử lý vi phạm đất đai, hạn chế đơn thư vượt cấp. 

4. 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. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

+ Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn 

đấu giải ngân 100% chỉ tiêu kế hoạch. 

+ Đôn đốc các đơn vị có liên quan hoàn thành các thủ tục trong tháng 6 

đối với các dự án đã được bố trí vốn để khởi công trong tháng 7/2022. 

+ Tiếp tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư công trung 

hạn 2021 - 2025. Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu 

tư các dự án Nâng cấp hạ tầng nội thị Thị Trấn Tân kỳ, Cầu rỏi 2 và đường hai 

đầu cầu theo Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh. 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. 

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

các dự án đầu tư theo quy định. Chỉ đạo Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thiện các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng. Phối hợp với Nhà đầu tư tháo 

gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác đền bù, GPMB các dự án 

Trang trại chăn nuôi tại xã Giai Xuân, Tân Hợp.... Cung cấp các thông tin để 

kêu gọi đầu tư dự án Nhà máy chế biến thức ăn gia súc và chế biến thực phẩm 

theo Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng:  

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án Đường 15B Lạt - Nghĩa Hợp; Đường 

vào nhà máy xử lý rác thải Tân Long; Nhà học 2 tầng, 12 phòng và khối nhà 

học đa năng Trường THCS Đồng Văn… Tổ chức lựa chọn Nhà thầu để khởi 

công dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối ĐT.534B tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ 

với ĐT.534D tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ đi đường Hồ Chí Minh và đi Cây 

Chanh huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; Cầu Khe Đá xã Đồng Văn…  

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng:  

+ Khẩn trương hoàn thành khắc phục các công trình trước mùa mưa bão 

đã bố trí kinh phí; phối hợp các phòng, ngành liên quan phân bổ xi măng cho 

các xã vùng đồng bào dân tộc, vùng giáo để làm đường giao thông theo Thông 

báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh. 

+ Hoàn thiện hồ sơ và trình Sở Xây dựng thẩm định và báo cáo UBND 

tỉnh phê duyệt quy hoạch vùng huyện giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

2050.  
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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. Phối hợp với Thanh tra Sở Giao 

thông vận tải xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn. 

+ Phối hợp giám sát việc cung ứng điện mùa hè; khắc phục các đường 

dây trước mùa mưa bão. 

+ Phối hợp tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc: 

Làng nghề gạch ngói Cừa; Công ty TNHH Mậu dịch Quốc doanh Cừa; tháo dỡ 

các lò gạch ngói thủ công tại xã Nghĩa Hoàn. Hoàn thành trong tháng 6/2022. 

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách:  

- Phòng Tài chính  Kế hoạch:  

+ 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 2022 và xây dựng dự toán ngân 

sách năm 2023.  

+ Tổ chức quản lý điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả 

theo đúng quy định. 

+ Tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các 

quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế. 

6. Lĩnh vực văn hoá - xã hội:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

+ Tổ chức đánh giá, xếp loại CBQL, GV, NV trường học năm học 2021-

2022 và tổ chức tổng kết năm học 2021-2022; triển khai phương hướng, nhiệm 

vụ năm học 2022-2023. 

+ Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022 đảm bảo 

an toàn, đúng quy chế.  

+ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Tăng cường công tác chỉ đạo 

thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên ở các nhà trường. Sắp 

xếp, bố trí, đề bạt, luân chuyển cán bộ giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất. 

Tăng cường quản lý các khoản thu đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng 

quy định; 

+ Tiếp tục chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, đặc biệt là huy 

động các nguồn vốn để xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu có 57/66 trường đạt 

chuẩn quốc gia, chiếm 86,3%.  

+ Chỉ đạo công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023; tu sửa 

cơ sở vật chất, trang thiết bị trong hè để chuẩn bị cho năm học mới. Tổ chức 

triển khai chương trình thay sách giáo khoa mới đối với lớp 3, lớp 7 bắt đầu từ 

năm học 2022-2023;   

- Phòng Y tế:  
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+ Triển khai và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh mùa 

mưa bão, không để dich bệnh xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cấp cứu, 

điều trị bệnh nhân; không ngừng nâng cao y đức đội ngũ y, bác sỹ. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 

13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Chính phủ và kiểm tra hành nghề y dược tư 

nhân; Thực hiện đồng bộ các chương trình y tế quốc gia, tổ chức rà soát, thẩm 

định lại các tiêu chí các xã đã đạt chuẩn. 

+ Thực hiện tốt chương trình Dân số kế hoạch hoá gia đình, đẩy mạnh 

công tác truyền thông dân số nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, truyền 

thông phòng chống dịch bệnh, phòng chống lao, Sốt xuất huyết, HIV/AIDS… 

- Phòng Văn hoá thông tin: 

+ 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” ” phù hợp với tình hình dịch bệnh.  

+ Tổ chức thẩm định bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa 

năm 2022, xây dựng thiết chế VHTT-TT đạt chuẩn quốc gia từ xã, thị đến làng, 

bản, khối, xóm lồng ghép với chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới.  

+ Tổ chức Lễ hội Bươn Xao năm 2022 kết hợp xúc tiến, quảng bá du lịch 

cộng đồng tại xã Tiên Kỳ. Phối hợp với tỉnh tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp tỉnh 

môn bóng đá tại Tân Kỳ. 

+ Tăng cường tuyên truyền Luật bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo 

lực trong gia đình; chăm lo công tác xây dựng gia đình văn hóa ấm no, hoà 

thuận, hạnh phúc gắn với phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, làng văn hóa. 

- 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. Điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 

2022, lập danh sách hộ nghèo thiếu đói cuối năm 2022 đề nghị cấp gạo cứu đói 

dịp tết nguyên đán 2023. Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện kêu gọi, vận động 

tết vì người nghèo. 

+ 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. 

6. Tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính nhà 

nước 

- Phòng Nội vụ: 
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+ Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy định chức năng, 

nhiệm vụ các phòng ban UBND huyện; nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.  

+ Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 

26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao 

chất lượng hoạt động của cán bộ công chức, viên chức;  

+ Chấn chỉnh lề lối tác phong, đạo đức công vụ cho cán bộ công chức, viên 

chức từ cấp xã, huyện và Chi nhánh VPĐK đất đai, đề cao trách nhiệm cá nhân 

người đứng đầu trong cải cách hành chính. Có hình thức xử lý nghiêm đối với 

cán bộ công chức có hành vi vi phạm về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh 

vực đất đai 

+ Tiếp tục rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính và tổ chức niêm yết 

công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị và Trung tâm giao dịch một cửa tạo thuận 

lợi cho nhân dân và doanh nghiệp. 

- Phòng Văn hóa thông tin: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo các 

ngành, UBND các xã tăng cường ứng dụng CNTT, các dịch vụ công. 

- Công an huyện: Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022-2025. 

7. Đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội:  

- Ban Chỉ huy Quân sự: 

+ Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực SSCĐ, đặc biệt là 

các chế độ chính quy trong huấn luyện, diễn tập, theo dõi nắm tình hình cơ sở 

xử lý tốt mọi tình huống, không để bị động bất ngờ xẩy ra. 

+ Kiểm tra, đôn đốc các xã diễn tập theo kế hoạch. 

- Công an huyện: 

+ Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết có hiệu quả 

các vụ việc phức tạp nổi lên liên quan đến ANQG. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù 

địch, xuyên tạc. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chú trọng nâng 

cao chất lượng phong trào ở vùng giáo, vùng đặc thù. 

+ Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ 

nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; Kìm giữ và làm giảm tai nạn giao 

thông. Tăng cường phòng, chống và kiểm soát ma túy, giảm số người nghiện. 

+ Phối hợp để giải tỏa hành lang an toàn giao thông; xử lý nghiêm xe quá 

khổ quá tải.  
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+ Chủ động triển khai các biện pháp giúp chính quyền huyện và cơ sở 

về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đất đai... 

- Thanh tra huyện: 

+ Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, nhằm 

phát huy hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. 

+ Tăng cường xử lý tốt các vụ việc phát sinh từ cơ sở, tránh để xảy ra điểm 

nóng, phức tạp về an ninh trật tự. 

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

Báo cáo sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2022. 

UBND huyện thống nhất thông qua Báo cáo do phòng Nội vụ chuẩn bị. 

Giao phòng Nội vụ phối hợp Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu hoàn 

thiện Báo cáo theo quy định. 

V. Các nhiệm vụ quan trọng khác:  

1. Giao các phòng, ngành, cơ sở: 

- Tiến hành rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm; 

rà soát kịch bản chỉ đạo, điều hành để bổ sung giải pháp, biện pháp thực hiện 6 

tháng cuối năm 2022, nhất là đối với các chỉ tiêu khó đạt. Thời gian hoàn thành 

và báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/6/2022. 

- Rà soát kết quả khắc phục các tồn tại, khuyết điểm năm 2021. Báo cáo 

gửi về Văn phòng HĐND - UBND huyện trước ngày 20/6/2022 để tổng hợp 

báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Chuẩn bị tốt các nội dung trình họp HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 4. 

- Phát động phong trào thi đua (đợt thi đua cao điểm) chào mừng Kỷ niệm 

60 năm ngày thành lập huyện Tân Kỳ.  

2. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT: 

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu - Mùa, do đồng chí 

PCT UBND huyện phụ trách làm trưởng ban. Thực hiện trước ngày 20/6/2022. 

- Tham mưu rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao 6 tháng đầu năm 2022. Hoàn thành trước ngày 

20/6/2022.  

3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông 

báo số 324/TB-UBND ngày 25/5/2022 “Thông báo kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tân Kỳ”. 

Hoàn thành trước ngày 30/6/2022. 
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- Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm (Kế 

hoạch phát triển KT-XH; kết quả hoạt động của Tổ công tác...) để tham mưu 

biện pháp thực hiện có hiệu quả. Hoàn thành trước ngày 20/6/2022. 

- Phối hợp Chi cục thuế Khu vực Sông Lam I tham mưu UBND huyện ban 

hành công văn đôn đốc việc xác định giá đất đối với các trường hợp thực hiện 

chuyển nhượng QSD đất. Hoàn thành trước ngày 15/6/2022. 

4. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu rà soát việc xây dựng 

trường chuẩn quốc gia, trong đó lưu ý đến các khó khăn, vướng mắc và đề xuất 

biện pháp, giải pháp thực hiện. Hoàn thành trước ngày 30/6/2022. 

5. Giao phòng Y tế: Rà soát lại kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo tiêm 

chủng vắcxin phòng Covid-19, đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên 

Ban chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để có biện pháp chấn chỉnh, bổ cứu 

kịp thời. Hoàn thành trước ngày 20/6/2022. 

6. Giao phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị các nội dung để họp Ban Tổ 

chức, các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 60 ngày thành lập huyện Tân Kỳ. Hoàn 

thành trước ngày 15/6/2022. 

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

UBND huyện tháng 6 năm 2022. Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo 

để các phòng, ngành, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ, TTHĐND huyện (B/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c);   

- Ủy viên UBND huyện;  

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hòa 
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