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Ngày 09 tháng 11 năm 2021, UBND huyện tổ chức phiên họp trưởng, phó 

phòng do đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham gia phiên 

họp có đồng chí Lê Thái Hùng - 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 đất huyện, Ban QLDA 

ĐTXD 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 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phương hướng 

nhiệm vụ thời gian tới; công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiến độ thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; kết quả thực hiện đợt 

phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi, giao thông nông thôn mới; công tác 

phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022; công tác đấu giá quyền sử dụng đất; công tác quản lý tài nguyên và 

môi trường; kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa 

bàn huyện trong năm 2021; kết quả thực hiện các kết luận sau thanh tra;giải pháp 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021, triển khai các dự án 

đầu tư công năm 2022 và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí 

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

I. Công tác phòng chống dịch COVID-19 

1. Yêu cầu các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục 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; tập trung thực hiện tốt công tác tiêm 

chủng vắc xin đảm bảo đúng kế hoạch, đồng thời huy động lực lượng của cả hệ 

thống chính trị vào cuộc để thực hiện công tác tiêm chủng trên địa bàn đảm bảo 

an toàn, hiệu quả. 

2. Giao phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tham mưu Ban Chỉ đạo và 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống COVID-19 huyện chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương tăng cường xét nghiệm sàng lọc theo quy định, đặc biệt là những nơi tập 

trung đông người và những nơi có nguy cơ cao như: chợ, nhà máy, xí nghiệp..., 

thực hiện cách ly, phong tỏa kịp thời; tham mưu UBND huyện kế hoạch thành 
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lập các Trạm y tế lưu động; đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ 

cho các trạm y tế lưu động; có phương án bảo đảm nhân lực, trang thiết bị, 

hậu cần và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện. 

3. Giao phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, 

đặc biệt quan tâm tuyên truyền trực quan (pano, áp phích...). 

4. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19 và Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 

19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm 

hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. 

II. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

1. Nhiệm vụ chung 

- Yêu cầu các phòng, ban, ngành thực hiện tốt công tác báo cáo đánh giá 

tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác thi đua khen thưởng 

năm 2021, trong đó cần tập trung vào số liệu cụ thể, những nhiệm vụ trọng tâm, 

các bước đột phá và có hồ sơ minh chứng kèm theo.  

- Tiến hành rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 để 

có giải pháp phù hợp thực hiện hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. 

- Các phòng, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tham mưu, đề 

xuất chương trình công tác năm 2022 cho UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện 

ủy kịp thời, trọng tâm, trong đó quan tâm đề xuất các nội dung mang tính đột 

phá, là điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp phòng Nội vụ rà soát 

lại kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn UBND huyện 

để có cơ sở xếp loại, thi đua khen thưởng năm 2021; tiến tới xây dựng các tiêu 

chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng để việc đánh giá, xếp loại 

cuối năm đảm bảo chính xác, khách quan. 

- Yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, 

phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu và các điều kiện 

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

kỳ 2021-2026. 

2. Nhiệm vụ cụ thể: 

2.1. Lĩnh vực tài chính,ngân sách, đầu tư XDCB 

 - Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát lại các nguồn ngân sách, 

tham mưu đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo kịp 

thời theo năm tài chính. Đối với các nguồn vốn đã bố trí cho các công trình, dự 

án, hạng mục theo Nghị quyết HĐND huyện hoặc nguồn chi sự nghiệp có tính 
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chất đầu tư nếu không triển khai thực hiện, yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch 

tham mưu UBND huyện điều chỉnh chuyển vốn kịp thời. Đối với các nguồn sự 

nghiệp thuộc chương trình mục tiêu: Yêu cầu các ngành liên quan có sự phối hợp 

để chi đúng mục đích, đúng đối tượng và kịp thời; trường hợp không chi được, 

tham mưu UBND huyện trả nguồn theo quy định. 

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện tốt công tác thu ngân sách, nhất là thu từ 

nguồn cấp quyền sử dụng đất; yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường phối 

hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tạo điều kiện thuận lợi cho những 

người trúng đấu giá QSD đất hoàn thiện các hồ sơ để được cấp GCN QSD đất và 

giao mốc thực địa một cách nhanh nhất. 

- Yêu cầu Ban quản lý dự án ĐTXD huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ 

bản, giải ngân vốn đầu tư công 2021 trên quan điểm: thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình. 

- Đối với việc triển khai các dự án năm 2022: Yêu cầu Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện chủ động khâu nối với các cơ quan, sở ngành cấp tỉnh để sớm triển 

khai vận hành theo kế hoạch; kịp thời hoàn tất thủ tục đầu tư, tham mưu UBND 

huyện lựa chọn nhà thầu, chủ động chuẩn bị mặt bằng, tham mưu lựa chọn hạng 

mục thi công theo thứ tự ưu tiên. 

2.2. Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn mới 

- Yêu cầu phòng Nông nghiệp&PTNT tiếp tục chủ động xây dựng kế 

hoạch phòng, chống rét đậm, rét hại mùa Đông 2021 - 2022.  

- Giao Đoàn khảo sát, đánh giá nhu cầu cải tạo, nâng cấp, nạo vét các hồ 

đập trên địa bàn huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu 

UBND huyện xin chủ trương UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về 

phương án xử lý (tận thu) đối với khối lượng bùn, đất dôi dư sau nạo vét, cải tạo 

để sớm triển khai thực hiện trong mùa khô, hạn tới. 

- Đề nghị các phòng, ban, ngành tiếp tục rà soát hoàn thiện các tiêu chí 

nông thôn mới do ngành mình phụ trách; giao Văn phòng điều phối Nông thôn 

mới huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí và tổng hợp, tham mưu 

UBND huyện trình cấp tỉnh thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 

2021 đối với xã Nghĩa Lợi và Nghĩa Lộc. 

2.3. Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng 

Yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng quan tâm triển khai thực hiện Quyết 

định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định 

trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước 

sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy 

trình, quy định. 

- Đối với các tuyến đường hiện đang thi công: Giao phòng Kinh tế và Hạ 

tầng chủ trì, tham mưu phân luồng giao thông một cách phù hợp, kịp thời, đặc 
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biệt là trong mùa thu hoạch mía, đảm bảo vừa thuận tiện cho việc vận chuyển 

mía, vừa không ảnh hướng đến tiến độ thì công và chất lượng công trình.  

2.4. Lĩnh vực tài nguyên và Môi trường 

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì: 

- Phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quan tâm triển khai thực 

hiện hiệu quả Quyết định 956/QĐ-STNMT ngày 25/10/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời làm tốt công tác chỉnh lý biến động đất đai trên địa 

bàn huyện. 

- Tham mưu đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án sử dụng đất đối với 

diện tích UBND tỉnh thu hồi của các nông lâm trường bàn giao cho địa phương 

quản lý.  

- Tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

cho các hộ dân tại xóm Đông Lâm (nay là làng Hợp Thành, xã Nghĩa Lâm); nhà 

máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại Khu công nghiệp Nghĩa Đàn; các 

khu vực đấu giá đất; hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc cho phép nhận chuyển 

nhượng, tặng cho, góp vốn từ quyền sử dụng đất;... 

- Chủ trì khâu nối, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, hồ 

sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật trong hoạt 

động khoáng sản theo Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND 

tỉnh. 

- Tham mưu cho Lãnh đạo UBND huyện làm việc với các ngành có liên 

quan, UBND xã, thị trấn để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất nói chung, đặc biệt là giải quyết các tồn đọng nhiều năm trong cấp giấy chứng 

nhận QSD đất, như giao đất trái thẩm quyền ... 

2.5. Lĩnh vực Nội vụ 

- Giao phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu thực 

hiện tốt việc sát hạch công chức theo Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 28/10/2021 

của Ban Thường vụ Huyên ủy. 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả tự đánh giá tiêu 

chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2021, chuẩn bị 

tài liệu kiểm chứng tham mưu UBND huyện báo cáo cấp trên quyết định. Đồng 

thời triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn; chủ 

động tham mưu thực hiện tốt công tác tôn giáo, đặc biệt là công tác tuyên truyền 

phòng chống dịch COVID-19 trong sinh hoạt tôn giáo; triển khai thực hiện công 

tác đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng năm 2021 môt cách kịp thời, khách 

quan. 

2.6. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 
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Yêu cầu phòng Giáo dục và Đạo tạo quan tâm chỉ đạo, giám sát đối với 

các khoản thu, đóng góp trong năm học 2021-2022 tại các trường học trên địa 

bàn. Quan tâm chỉ đạo công tác dạy học tại các trường đảm bảo an toàn, linh 

hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. 

2.7. Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin 

- Yêu cầu phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu thực hiện tốt Quyết định 

số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 

nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông 

tin và Hướng dẫn số 528/HD-STTTT ngày 20/5/2021 của Sở Thông tin và 

Truyển thông về thực hiện đầu tư, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. 

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

triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch bệnh Covid-19 triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trước mắt quan tâm nghiên cứu, tham mưu việc 

ứng dụng công nghệ thông tin để đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn giao dịch 

điện tử, nghiên cứu tích hợp lên Cổng Thông tin điện tử và Trang thông tin điện 

tử Nghĩa Đàn để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho Nhân dân. 

- Chủ trì tổ chức làm việc với các nhà mạng Viễn thông và Điện lực Nghĩa 

Đàn - Thái Hòa về việc chỉnh trang phù hợp mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn. 

2.8. Lĩnh vực Tư pháp 

Tiếp tục tổ chức Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều 

hình thức, đặc biệt là quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác tuyên truyền như: ứng dụng Online, Cổng Thông tin điện tử,... 

2.9. Công tác Thanh tra 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra. 

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

huyện tại phiên họp trưởng, phó phòng tháng 11 năm 2021. Yêu cầu các phòng, 

ban, ngành liên quan nghiêm túc 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 thuộc UBND 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; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Vinh 
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