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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 10/2021. 

 
 

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, UBND huyện tổ chức họp Thành viên UBND 

huyện phiên tháng 10/2021, do đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Ngô Văn Thành - Ủy viên Ban Thường 

vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

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

trách Ban quản lý dự án 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 10; kết quả thực hiện nội dung 

Thông báo kết luận phiên họp trưởng phó phòng và các kết luận chuyên đề trong 

tháng 9/2021 của lãnh đạo UBND huyện; dự kiến nội dung các tờ trình và dự 

thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-

2026; tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Chương trình 135 được phép 

kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2020 sang năm 2021; công tác quyết toán các 

dự án thuộc kế hoạch vốn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; định hướng 

chương trình hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025; tiến độ 

xây dựng dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu 

tư công trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2021-2025; dự thảo nghị quyết 

phân loại, thu gom vận chuyển, kiểm soát khối lượng và quản lý kinh phí thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện;báo cáo sơ bộ công 

tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới; thông qua dự thảo 

Đề án "Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn 

lao động, nhất là lao động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trên địa 

bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2021 - 2025", Đề án "Phát triển cây ăn quả có lợi 

thế của huyện Nghĩa Đàn gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai 

đoạn 2021-2025" và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Võ 

Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

- Tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo UBND huyện trong công tác 

chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là công tác đôn đốc các phòng, ban, nghành, đơn vị, 

địa phương thực hiện các kết luận của: lãnh đạo UBND huyện, Thường trực, Ban 

Thường vụ Huyện ủy, UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả.  
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- Phối hợp với các phòng liên quan chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu và các điều 

kiện khác phục vụ kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Đối với các công trình thuộc Chương trình 135 được phép kéo dài thời 

gian thực hiện từ năm 2020 sang năm 2021: Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch 

chủ trì, phối hợp phòng Dân tộc và UBND các xã khẩn trương quyết toán, tất 

toán dứt điểm vốn đầu tư các công trình theo quy định. 

Đối với Chương trình hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số miền núi theo Nghị 

quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030: Giao phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp phòng Tài chính - Kế 

hoạch, phòng Nông nghiệp&PTNT tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh tế trong đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025 theo 

hướng chỉ đạo có trọng tâm, tập trung vào đầu tư hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số một cách bền vững.  

3. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư công trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2021-2025: Yêu cầu các 

phòng, đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành rà soát, đồng thời cho ý kiến góp ý gửi 

về phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 25/10/2021 để tổng hợp, hoàn thiện và 

tham mưu UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XX.  

4. Đối với dự thảo Nghị quyết về phân loại, thu gom, vận chuyển, kiểm 

soát khối lượng và quản lý kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn huyện:Yêu cầu phòng phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu ý kiến 

góp ý của các thành viên UBND huyện để chỉnh sửa; chủ trì phối hợp với phòng 

Tài nguyên và Môi trường bổ sung nội dung đánh giá tình hình thực hiện việc thu 

gom, vận chuyển, phân loại, xử lý rác thải trên địa bàn huyện và sự cần thiết phải 

ban hành nghị quyết. Đồng thời tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch thực 

hiện nghị quyết một cách cụ thể, chi tiết kèm theo nghị quyết. 

5. Đối với công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo: Yêu cầu phòng 

Lao động - TB&XH tham mưu điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

hướng sát, đúng, phù hợp với thực tế và chỉ đạo chung của tỉnh; đồng thời gắn 

với kế hoạch giảm nghèo theo từng giai đoạn. 

6. Đối với các dự thảo đề án: 

- Dự thảo Đề án "Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao 

chất lượng nguồn lao động, nhất là lao động ứng dụng khoa học công nghệ vào 

sản xuất trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2021 - 2025": Yêu cầu phòng 

Lao động - TB&XH tiếp tục chỉnh sửa theo hướng gắn với đột phá của huyện 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các giải pháp nâng cao chất lượng đào 
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tạo nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, hoạt động liên kết đào tạo, gắn đào tạo với nhu 

cầu sử dụng lao động; định hướng từng bước đào tạo nghề theo hình thức tự túc. 

- Dự thảo Đề án "Phát triển cây ăn quả có lợi thế của huyện Nghĩa Đàn gắn 

với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021-2025": Các Thành 

viên UBND huyện cơ bản thống nhất với dự thảo đề án, yêu cầu phòng Nông 

nghiệp&PTNT tiếp tục rà soát, nghiên cứu theo hướng đa dạng về loại cây, quan 

tâm nội dung gắn với công nghiệp chế biến sản phẩm để hoàn thiện dự thảo Đề 

án phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

7. Công tác phòng chống dịch Covid-19: Tiếp tục thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác. Giao phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan 

hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19" đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

8. Yêu cầu Tổ hỗ trợ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phát 

triển kinh tế và phòng chống dịch bệnh Covid-19 xây dựng kế hoạch hoạt động 

của tổ, trong đó cần quan tâm nghiên cứu hướng dẫn các nội dung: Khai thác tài 

liệu văn bản điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19; ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. 

9. Về triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh: Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các nội 

dung theo Thông báo số 237/TB-UBND ngày 18/10/2021 của UBND huyện kết 

luận tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối 

năm 2021. 

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 10/2021. 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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