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Kết luận của đồng chí Lê Thái Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại phiên họp Trưởng, phó phòng, ban, ngành tháng 6 năm 2022 

 

Ngày 08 tháng 6 năm 2022, UBND huyện tổ chức phiên họp Trưởng, phó 

phòng, ban, ngành do đồng chí Lê Thái Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

Trưởng, phó các phòng chuyên môn UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Chi 

cục Thống kê khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ 

huyện Nghĩa Đàn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Trung tâm Văn hóa - 

TT&TT huyện, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Kho bạc nhà nước huyện, Chi 

cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II. 

Sau khi quán triệt một số nội dung trọng tâm cần làm rõ tại phiên họp; nghe 

các phòng, ban, ngành báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 

6/2022; công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên làm việc với Chủ tịch UBND 

tỉnh; tình hình thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án lớn trên địa bàn 

huyện; tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; 

công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác phòng chống 

thiên tai, TKCN; tiến độ phê duyệt phương án sử dụng đất đối với quỹ đất UBND 

tỉnh thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý, 

phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kết 

quả triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu 

năm 2022 trên địa bàn huyện và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, 

đồng chí Lê Thái Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

I. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Yêu cầu phòng Y tế, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 và trưởng, phó các phòng, ban, ngành UBND huyện quán triệt đến cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, ban, ngành mình quản lý không 

được chủ quan, lơ là trong việc phòng chống dịch; tiếp tục tham mưu thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác 

phòng, chống dịch. Tiến hành rà soát, triển khai tiêm mũi Vaccine tăng cường 

phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định của Bộ Y tế. Tiếp tục triển khai 

thực hiện quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19. 
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II. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

1. Nhiệm vụ chung 

1.1. Tập trung tham mưu các tờ trình và dự thảo nghị quyết thông qua 

Thành viên UBND huyện tại phiên họp tháng 6 trước khi trình kỳ họp giữa năm 

2022 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (dự kiến vào tháng 7/2022) 

đảm bảo kịp thời, chất lượng. 

1.2. Rà soát và có kế hoạch, giải pháp, lộ trình thực hiện các mục tiêu, chỉ 

tiêu mà các chương trình, kế hoạch,... đã đề ra, đặc biệt là nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp. Yêu cầu các phòng, ban, ngành quan tâm rà soát, chuẩn bị kỹ các 

nội dung trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến để triển khai và tổ chức triển 

khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới 

theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đẩy nhanh việc thẩm định và phê duyệt 

phương án sử dụng đất đối với diện tích UBND tỉnh thu hồi của các công ty nông, 

lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý. Tham mưu triển khai kịp thời, có 

hiệu quả các dự án đầu tư công trong năm 2022. Triển khai các chương trình, 

chính sách phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, 

đặc biệt là việc rà soát các đối tượng có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế. 

Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với dự thảo kế hoạch thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện 

giai đoạn 2021 - 2025, yêu cầu phòng Lao động - TB&XH chỉnh sửa, hoàn thiện 

để tham mưu UBND huyện ban hành, làm căn cứ triển khai thực hiện hiệu quả. 

2. Đối với các nội dung trình phiên họp 

2.1. Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên làm việc của Chủ tịch UBND 

tỉnh với huyện Nghĩa Đàn về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên 

địa bàn huyện. 

- Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND huyện tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn 

thiện dự thảo báo cáo trước khi trình Lãnh đạo UBND huyện ký ban hành. 

- Yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chủ trì bố trí phòng họp, 

hậu cần tiếp đón Đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp 

phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị tài liệu và các điều kiện khác phục vụ 

phiên làm việc. 

- Yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với phòng Nông 

nghiệp&PTNT và các đơn vị liên quan tham mưu khâu nối, lựa chọn các địa 

điểm, lộ trình tham quan thực tế; đồng thời chủ trì tham mưu lãnh đạo UBND 

huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong khu hành chính, UBND các xã liên quan 

thực hiện công tác chỉnh trang khuôn viên, chỉnh trang đô thị để tiếp đón Đoàn 

công tác của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến làm việc tại huyện Nghĩa Đàn.  



3 
 

2.2. Về tình hình thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án lớn trên địa 

bàn huyện. 

- Về thu hút đầu tư:  

+ Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục rà soát danh mục các dự án 

đầu tư chậm tiến độ để chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn 

thiện trong thời gian sớm nhất; thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục liên quan đến 

chủ trương đầu tư theo quy định. 

+ Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với các dự án đầu tư vào địa bàn trình 

xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy chế. 

- Về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công:  

+ Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD huyện tiếp tục 

tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đảm bảo các quy trình, thủ tục đầu 

tư để tiến hành khởi công các công trình kịp thời theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra. 

+ Đối với các công trình đang thi công: Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD huyện  

tiếp tục giám sát chặt chẽ, đồng thời đôn đốc nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh 

tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các công trình xây dựng, sửa chữa cơ 

sở vật chất cho các trường học (cơ bản phải xong trong dịp hè để đảm bảo khai 

giảng năm học mới).  

2.3. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới  

- Yêu cầu phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện bám sát chương trình 

công tác, chủ động tham mưu lãnh đạo UBND tổ chức các phiên làm việc với các 

xã đăng ký về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong năm 2022; tiếp 

tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị được phân công hỗ trợ theo Kế hoạch số 33/KH-

UBND ngày 08/3/2021 của UBND huyện tùy thuộc vào điều kiện, tính chất công 

việc và khả năng của cơ quan, đơn vị để vào cuộc, tham gia thực hiện kịp thời 

nhằm đạt được kết quả tốt nhất. 

- Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông 

thôn mới huyện phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên chỉ đạo, kiểm 

tra, giám sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng xi măng làm đường giao thông 

nông thôn của các xã đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, 

đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.  

 - Yêu cầu các phòng, ban, ngành đã được phân công phụ trách, chỉ đạo 

từng tiêu chí kịp thời cập nhật các văn bản hướng dẫn mới của ngành cấp trên về 

bộ biêu chí mới; trên cơ sở đó tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, đặc biệt là chuẩn bị 

đầy đủ các hồ sơ minh chứng. 
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2.4. Về tiến độ phê duyệt phương án sử dụng đất đối với quỹ đất UBND tỉnh 

thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý. 

Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu cho Hội đồng 

thẩm định phương án sử dụng đất huyện đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án sử 

dụng đất đối với quỹ đất UBND tỉnh thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp bàn 

giao cho địa phương quản lý để trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 6/2022. 

2.5. Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Yêu cầu Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện tiếp tục thực hiện tốt 

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

trên địa bàn. Tổ chức các cuộc thanh tra theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ và có 

chất lượng. Tiếp tục phối hợp với phòng Nội vụ, kiểm tra đột xuất tại các đơn vị về 

chấp hành kỷ cương, hành chính trong thi hành công vụ, nhiệm vụ. 

2.6. Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

Yêu cầu phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên 

quan tiếp tục triển khai Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên 

địa bàn huyện, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có hiệu 

lực năm 2021 và 2022. Quan tâm thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn 

huyện Nghĩa Đàn theo lĩnh vực phụ trách.  

2.7. Công tác an sinh xã hội 

Yêu cầu phòng Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp các phòng, ngành 

liên quan tiếp tục quan tâm thực hiện đảm bảo, kịp thời các chế độ chính sách đối 

với người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); đồng thời tham mưu UBND 

huyện tổ chức diễn đàn trẻ em vào thời điểm phù hợp nhằm mục đích đảm bảo 

hiệu quả, thiết thực. 

2.8. Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin 

Yêu cầu phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT&TT chủ trì, phối 

hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tham mưu tổ chức liên hoan truyền 

thanh cơ sở về an toàn giao thông theo Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 

08/6/2022 của UBND huyện. Đồng thời triển khai Kế hoạch số 94/KH-UBND 

ngày 03/6/2022 của UBND huyện tổ chức liên hoan các Làng Văn hóa tiêu biểu 

huyện Nghĩa Đàn năm 2022. 

2.9. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

Yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện các văn bản 

chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 kịp thời, đảm bảo cho kỳ thi 

có chất lượng, an toàn, hiệu quả. 
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2.10. Lĩnh vực Nội vụ 

Yêu cầu phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND huyện thực hiện quy trình 

tuyển dụng 01 viên chức Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện và 30 

giáo viên mầm non hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-

BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội 

vụ và Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ đảm bảo chặt 

chẽ, đúng quy trình, quy định. 

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Lê Thái Hùng - Phó Chủ tịch 

UBND huyện tại phiên họp trưởng, phó phòng, ban, ngành tháng 6 năm 2022. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ;  

- Thường trực HĐND huyện;            (B/c; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Các phòng chuyên môn UBND huyện; 

- Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện; 

- Chi cục Thống kê KV NĐ-TH; 

- Chi cục Thuế KV Phủ Quỳ II; 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- Trung tâm VH, TT&TT huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vinh 
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