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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DIỄN CHÂU 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Diễn Châu, ngày     tháng 03 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

 Kết luận của đồng chí Tăng Văn Luyện – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 03/2022 

 

Ngày 18 tháng 03 năm 2022, đồng chí Tăng Văn Luyện – Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì phiên họp thường kỳ UBND huyện 

tháng 03 năm 2022 để bàn một số nội dung quan trọng. 

Thành phần tham dự gồm có: Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; Trưởng 

các phòng UBND huyện; Chánh Thanh tra huyện; Phó Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND huyện; Chủ tịch Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên; Giám 

đốc Chi cục Thuế khu vực Bắc – Nghệ II; Chi cục trưởng Chi cục Thống kế; Phó 

Giám đốc TTGDND-GDTX; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện dự và đưa tin. 

Các nội dung được thông qua tại hội nghị: 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02/2022, 

thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp tháng 02/2022, nhiệm 

vụ trọng tâm tháng 03/2022 (tính từ 16/02/2022 đến 15/03/2022) . (Văn phòng 

HĐND và UBND huyện chuẩn bị); 

2. Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội, QP - AN Quý I, nhiệm vụ Quí II năm 

2022. (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị); 

3. Báo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu 

nại tố cáo quý I. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I. Nhiệm vụ Quý 

II/2022 (Thanh tra huyện chuẩn bị); 

4. Báo cáo Cải cách hành chính quý I năm 2022. (Phòng Nội vụ chuẩn bị); 

5. Báo cáo Kế hoạch sản xuất vụ Hè thu 2022. (Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn); 

6. Báo cáo Đề án phát triển đô thị huyện Diễn Châu đến năm 2025 (Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị). 

Sau khi nghe báo cáo của Trưởng các phòng, ngành có nội dung liên quan 

và ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, đồng chí Tăng Văn Luyện kết luận 

như sau:  

UBND huyện thống nhất với Báo cáo do Văn phòng HĐND và UBND 

huyện; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện  chuẩn bị, lưu 

ý nhấn mạnh một số nội dung sau: 

1. Một số nhiệm vụ chung: Trưởng các phòng, ngành; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 
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- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của 

phòng, ngành, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch 

năm 2022 đã đề ra, hoàn thành các mục tiêu của Quý I/2022 và triển khai thực 

hiện nhiệm vụ Quý 2/20222. 

- Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC trên cơ sở ứng 

dụng công nghệ; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán 

bộ, công chức. 

- Quán triệt cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện 

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

17-CT/TU ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng cao ý thức trách 

nhiệm, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.  

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch, Chương trình, Đề án 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tiến 

độ kế hoạch. Các phòng, ngành soát xét lại các nội dung, nhiệm vụ để thực hiện 

kế hoạch, kiểm tra chỉ đạo cơ sở thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 

2022. Rà soát, tập trung triển khai kịp thời các dự án và giải ngân kế hoạch vốn 

đầu tư công… 

- Về công tác phòng chống dịch Covid-19: Trưởng các phòng, ngành; Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục chủ động, 
quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định mới. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra vật tư, phân bón, thuốc BVTV 

phục vụ sản xuất vụ Hè thu 2022. 

- Xây dựng Nông thôn mới:  

+ Các xã chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tập trung triển khai hoàn thiện 
các tiêu chí và hoàn thành trước tháng 7/2022.  

+ Trên cơ sở tiêu chí Nông thôn mới đối với cấp huyện, các phòng ngành 
soát xét lại để xây dựng theo tiêu chí mới đúng tiến độ và đưa vào kế hoạch xây 

dựng huyện đạt nông thôn mới thực hiện hoàn thành  trước tháng 9/2022. 

+ Phối hợp Văn phòng Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy làm 

việc với xã Diễn Đoài để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xây dựng nông thôn 
mới. 

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thông báo các xã nhận và sử dụng xi măng trong 2 tháng phải xong số 
xi măng hiện đã có. Tham mưu phân bổ 5 nghìn tấn xi măng huyện cấp trong tuần 

cuối tháng 3/2022. Ưu tiên 03 xã đang chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Diễn Vạn, 
Diễn Đoài, Diễn Bích và một số xã có đường giao thông xuống cấp. 
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2.2. Thu ngân sách: 

- Chỉ đạo các đơn vị có giải pháp chống thất thu trong việc chuyển nhượng 

đất đai. 

- Phòng Tư pháp tham mưu đề xuất với tỉnh sửa quy chế trong viếc đấu giá 

đất để giảm thiểu tình trạng cò đất tránh tình trạng đấu giá bỏ cọc. 

2.3. Thực hiện các dự án: Các phòng, ngành phối hợp Ban QLDAĐTXD 
huyện tập trung đẩy nhanh triển khai các dự án kịp thời theo đúng kế hoạch 

+ Giao đồng chí Lê Mạnh Hiên, UVBCH huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND 
huyện phối hợp chỉ đạo các phòng phối hợp Ban QLDAĐTXD huyện triển khai 

nhanh các dự án trên địa bàn huyện. 

+ Tập trung giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công: Ban QLDAĐTXD huyện 

lưu ý trong tháng 6/2022 khởi công tất cả các dự án và sau khởi công cho giải 
ngân ứng vốn. 

- Về Qui hoạch đô thị Phủ Diễn giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng có báo cáo 

trình Thường trực những nội dung góp ý để đơn vị tư vấn chỉnh sửa hoàn thiện và 
trình duyệt trong tuần cuối tháng 3 để trình UBND tỉnh. 

2.4. Hội đồng BTGPMB&TĐC Dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tố Bắc 
– Nam, ven biển:  

+ Quốc lộ ven biển: Tập trung BTGPMB quốc lộ ven biển, giao  đồng chí 
Lê Mạnh Hiên – UVBCH Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo. 

+ Đường Cao tốc: Tập trung soát xét hồ sơ đầy đủ và tham mưu ban hành 
Quyết định và kế hoạch cưỡng chế hoàn thành trong tháng 3/2022. 

2.5. Giải quyết đơn thư: 

- Giao Văn phòng HĐND-UBND (Bộ phận Tiếp công dân) làm đầu mối 

tham mưu giải quyết đơn thư. 

- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường đầu mối 
chuẩn bị hồ sơ để 2 đoàn Thanh tra tỉnh về làm việc tại Diễn Châu về Ngân sách 

và đất đai. 

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu trả lời các nội 

dung đơn thư của người lao động liên quan đến chế độ hỗ trợ các đối tượng lao 
động ảnh hưởng dịch Covid-19. 

2.6. Lĩnh vực Y tế: Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-
19 theo chính sách quy định mới. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ động tham mưu bố trí ngân sách cho công 
tác phòng chống dịch. 

2.7. Lĩnh vực Nội vụ: 

- Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện Cải cách hành chính,chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, song song với việc triển khai thực hiện công 
tác phòng chống dịch COVID-19.  
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- Tham mưu đề xuất phương án xin Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm dịch vụ 
Nông nghiệp huyện. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tinh giảm biên chế theo 
Nghị định 34 cụ thể đối với từng đơn vị cấp xã. 

2.8. Văn phòng HĐND-UBND: 

- Bố trí sắp xếp lịch công tác UBND huyện làm việc với các Ban Đảng, 

Khối đoàn thể để tổng kết việc thực hiện các quy chế phối hợp và ký kết phối hợp 
những nội dung trọng tâm trong năm 2022. Giao các phòng, ngành chuẩn bị đề 

xuất các nội dung phối hợp tại buổi làm việc. 

3. Báo cáo Kế hoạch sản xuất vụ Hè thu 2022: 

UBND huyện giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý 

kiến tại cuộc họp hoàn thiện Báo cáo trình Thường trực, Ban Thường vụ Huyện 
ủy trong phiên họp tháng 04/2022. 

4. Báo cáo Đề án phát triển đô thị huyện Diễn Châu đến năm 2025: 

UBND huyện giao phòng Kinh tế - Hạ Tầng tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, 

các phòng ngành tiếp tục nghiên cứu dự thảo báo cáo và gửi ý kiến góp ý về 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng trong ngày 21/3/2022, Đồng chí Lê Mạnh Hiên chỉ đạo 

phòng Kinh tế - hạ tầng hoàn thiện Báo cáo trình Thường trực, Ban Thường vụ 
Huyện ủy trong phiên họp tháng 04/2022. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Tăng Văn Luyện – Phó Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 03/2022, UBND huyện 

thông báo để các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, 
UBND các xã, thị trấn  biết, triển khai thực hiện./. 

 

     Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện (b/c); 
- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị  
và cá nhân có liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Hương 
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