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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện  

tại phiên họp Thành viên UBND huyện tháng 01/2022 

 

Ngày 19 tháng 01 năm 2022, UBND huyện tổ chức họp Thành viên UBND 

huyện phiên tháng 01/2022, do đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Thái Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

các Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Giám đốc phụ trách Ban 

QLDA ĐTXD huyện. 

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

báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 01/2022, phương hướng nhiệm vụ tháng 

02/2022; kết quả thực hiện nội dung Thông báo kết luận phiên họp trưởng phó 

phòng, phiên họp Thành viên UBND huyện và các kết luận chuyên đề trong tháng 

12/2021 của Lãnh đạo UBND huyện; kết quả thực hiện các dự án đầu tư XDCB 

trên địa bàn huyện, kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm năm 2022; thông qua 

dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng 

cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện 

Nghĩa Đàn; thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Đàn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn 2050 và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng 

chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận như sau: 

1. Đối với Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Đàn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn 2050 

Các Thành viên UBND huyện cơ bản thống nhất với Đồ án Quy hoạch xây 

dựng vùng huyện Nghĩa Đàn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đề nghị các 

Thành viên UBND huyện tiếp tục nghiên cứu góp ý và gửi phiếu ý kiến góp ý về 

phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp gửi đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện, 

đảm bảo Quy hoạch có tính mở, linh hoạt, chất lượng và tính khả thi cao. 

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội các nội dung thông 

báo kết luận của lãnh đạo UBND huyện  

Các Thành viên UBND huyện thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2022, phương hướng, nhiệm vụ thời 

gian tới và kết quả thực hiện các nội dung thông báo kết luận trong tháng 12/2021 

của lãnh đạo UBND huyện. Các phòng, ban, ngành đã chủ động triển khai thực 

hiện một cách nghiêm túc, linh hoạt và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra. 

Trong thời gian tới, yêu cầu các phòng, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện 

nhiệm vụ một cách kịp thời, hiệu quả. 
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3. Về thực hiện các dự án đầu tư xây dựng 

Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch triển 

khai thực hiện các dự án đầu tư một cách kịp thời, hiệu quả. Trong đó cần lưu ý: 

+ Đối với các dự án cũ: Tiếp tục đôn đốc quyết liệt các đơn vị hoàn thiện 

thực địa, nghiệm thu và hồ sơ để quyết toán, trình quyết toán theo quy định.  

+ Đối với các dự án đang thực hiện, như: Dự án Đường giao thông phát 

triển kinh tế khu vực miền Tây Nghệ An (Giai đoạn: 1, 2); dự án Đường cứu hộ 

vùng lũ, đảm bảo an ninh quốc phòng các xã từ Nghĩa Lâm đến Nghĩa Bình, 

huyện Nghĩa Đàn (Giai đoạn: 1, 2, 3)... Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD huyện tiếp 

tục hoàn thiện hồ sơ, trình nghiệm thu, đưa vào sử dụng và quyết toán công trình 

kịp thời, đúng quy định.  

+ Đối với những dự án mới: Trên cơ sở quyết định phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu của UBND tỉnh, yêu cầu Ban QLDA ĐTXD huyện khẩn trương 

tham mưu thực hiện quy trình đấu thầu đảm bảo chất lượng, đúng quy định, hồ sơ 

mời thầu phải chặt chẽ, khoa học và xây dựng kế hoạch thi công một cách chi tiết 

để chủ động vận hành công trình (thi công xong phần nền trước mùa mữa bão 

năm 2022, vừa đảm bảo chất lượng công trình, vừa đảm bảo tiến độ giải ngân vốn 

đầu tư công năm 2022 theo quy định). 

4. Công tác đầu tư 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Ban QLDA ĐTXD huyện chủ động tham mưu hoàn thiện quy trình thực 

hiện các dự án đã được HĐND huyện thông qua và bố trí được vốn để triển khai 

thực hiện đảm bảo tiến độ công trình và tiến độ giải ngân năm 2022. 

5. Đối với dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy 

nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2022-

2025 trên địa bàn huyện 

Các thành viên UBND huyện cơ bản thống nhất các nội dung dự thảo chỉ 

thị. Yêu cầu phòng Nông nghiệp&PTNT hoàn thiện, tham mưu UBND huyện 

trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến để sớm ban hành làm căn cứ thực hiện. 

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND 

huyện tại phiên họp Thành viên UBND huyện tháng 01/2022. Yêu cầu các phòng, 

ban, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện (B/c); 

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

- Các Thành viên UBND huyện; 

- Thủ trưởng các đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Vinh 
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