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

tại phiên họp trưởng, phó phòng tháng 02 năm 2022 

 

Ngày 09 tháng 02 năm 2022, UBND huyện tổ chức phiên họp trưởng, phó 

phòng 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; 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; Ban QLDA 

ĐTXD huyện; Kho bạc nhà nước huyện; Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện; 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện.  

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

nghe các phòng, ban, ngành báo cáo công phòng chống dịch bệnh Covid-19, kết 

quả công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022; công tác chuẩn bị cho ngày hội kết nối, giới thiệu việc 

làm trong và ngoài nước năm 2022; kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

trên địa bàn huyện năm 2022; kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022; kế hoạch triển khai công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022; kế hoạch triển khai đấu giá quyền 

sử dụng đất 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. Đối với các nội dung báo cáo tại phiên họp 

Các thành phần tham gia phiên họp cơ bản thống nhất với các nội dung 

báo cáo tại phiên họp. Yêu cầu các phòng, ban, ngành tiếp tục chủ động triển 

khai thực hiện nhiệm vụ một cách kịp thời, hiệu quả. Trong đó yêu cầu phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan 

tham mưu chuẩn bị cho ngày hội kết nối, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước 

năm 2022 một cách chu đáo, hiệu quả, đảm bảo an toàn công tác phòng chống 

dịch Covid-19. 

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

1. Nhiệm vụ chung 

- Yêu cầu các phòng, ban, ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong thực hiện nhiệm vụ; khẩn trương tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu, 

không để tư tưởng du xuân kéo dài ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. 
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- Rà soát lại việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 

trong đó cần quan tâm xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đến năm 2025 và kế 

hoạch thực hiện của năm 2022. 

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2022. 

- Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, tham mưu UBND 

huyện ban hành quyết định thành lập các Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 một cách kịp thời, phù hợp. 

- Công tác phòng chống dịch COVID-19: Tiếp tục chủ động, quyết liệt 

trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cập nhật kịch 

bản, tăng cường quán triệt, đôn đốc các xã, thị trấn trong phòng chống dịch phù 

hợp với tình hình thực tế trên địa bàn (thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của 

cấp trên, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, phát huy vai trò tổ COVID 

cộng đồng, thực hiện nghiêm 5K,...). 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Lĩnh vực đầu tư công 

Đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2022: Yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết 

liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân gắn với đảm bảo chất lượng công trình ngay 

từ những ngày đầu năm; đặc biệt là hồ sơ, thủ tục phê duyệt thiết kế, phê duyệt 

dự toán, triển khai kế hoạch đấu thầu, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. 

- Đối với các dự án trọng điểm: Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD huyện phối 

hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng lộ trình thực hiện (đặt ra mốc 

hoàn thành các công việc, giải pháp thi công chặt chẽ, khoa học), mục tiêu là 

khởi công các dự án vào tháng 3-4/2022 và hoàn thành vào cuối năm 2022. 

- Đối với các dự án theo Nghị quyết HĐND huyện đã bố trí vốn và các dự 

án khác: Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp danh sách các dự án đủ 

điều kiện khởi công theo quy định, đồng thời phối hợp Ban QLDA ĐTXD 

huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, các phòng liên quan xây dựng lộ trình để kịp 

thời vận hành triển khai dự án theo đúng tiến độ. 

- Đối với các dự án dở dang: Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD huyện tiếp tục 

đôn đốc nhà thầu hoàn thiện các công việc, hạng mục chưa làm, còn thiếu; hoàn 

thiện hồ sơ, nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán 

theo đúng quy định. 

2.2. Công tác điều hành thu, chi ngân sách: Tập trung chỉ đạo thực hiện 

đồng bộ các giải pháp thu ngân sách theo đúng tiến độ; đồng thời quản lý chi 

ngân sách hiệu quả, chặt chẽ và tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác phòng 

chống dịch và khắc phục thiên tai, thảm họa. 

2.3. Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng: 

Yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp, đôn đốc đơn vị tư 

vấn hoàn thiện các bước, quy trình, thủ tục đối với Quy hoạch xây dựng vùng 
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huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; đồng thời chủ động xây dựng dự thảo 

kế hoạch công khai, triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo đúng tiến độ. Chủ trì phối hợp Ban QLDA 

ĐTXD huyện tập trung thực hiện các thủ tục hành chính về thẩm định thiết kế dự 

toán các dự án thuộc thẩm quyền theo hướng nhanh, chất lượng, hiệu quả. 

2.4. Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn mới 

- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới: 

+ Yêu cầu các phòng, ngành chủ trì tham mưu các tiêu chí Nông thôn mới 

được giao, phối hợp Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện rà soát, xây 

dựng kế hoạch nâng cao và hoàn thành từng tiêu chí cho các xã, đặc biệt là đối 

với các xã: Nghĩa Lâm, Nghĩa Yên, Nghĩa Mai, Nghĩa Bình đăng ký đạt chuẩn 

Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 theo hướng xác định 

công việc phải làm đối với từng tiêu chí, trách nhiệm và lộ trình hoàn thành (yêu 

cầu xây dựng kế hoạch đối xã Nghĩa Lâm xong trước ngày 16/02/2022 và các xã: 

Nghĩa Yên, Nghĩa Mai, Nghĩa Bình xong trước ngày 20/02/2022). 

+ Yêu cầu Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện chủ động điều phối 

xi măng khi được tỉnh cấp, theo thứ tự ưu tiên; đồng thời kiểm tra, kiểm soát tiến 

độ làm đường giao thông nông thôn hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm sau khi có 

thông báo cấp xi măng của tỉnh. 

+ Chuẩn bị nội dung báo cáo kế hoạch, tiến độ xây dựng huyện Nông thôn 

mới theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

- Lĩnh vực Nông nghiệp: Yêu cầu phòng Nông nghiệp&PTNT chủ trì, xây 

dựng kế hoạch nạo vét kênh mương, hồ đập trước mùa mưa bão năm 2022. 

+ Tham mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 trên địa 

bàn huyện Nghĩa Đàn. 

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

huyện tại phiên họp trưởng, phó phòng tháng 02 năm 2022. 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 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; 
- Trung tâm VH, TT&TT; 
- Trung tâm GDNN-GDTX; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Vinh 
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