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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 5/2022 

 

Ngày 19 tháng 5 năm 2022, UBND huyện tổ chức họp Thành viên UBND 

huyện phiên tháng 5/2022, do đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ngô Văn 

Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng 

chí Lê Thái Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND 

huyện; các Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

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 05/2022, phương hướng, nhiệm 

vụ tháng 06/2022; kết quả thực hiện nội dung Thông báo kết luận phiên họp 

Thành viên UBND huyện và các kết luận chuyên đề trong tháng 4/2022 của lãnh 

đạo UBND huyện; tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

Nông thôn mới; thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2021-2025; thông 

qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về: hỗ trợ kinh phí cho các xã đạt chuẩn 

văn hóa Nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn năm 2022, Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết về việc ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây 

dựng Hạ tầng kỹ thuật phục vụ chia lô đấu giá đất trên địa bàn huyện, Tờ trình và 

dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ 

An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ý kiến phát biểu của các 

thành phần tham dự, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng 

Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch HĐND huyện, đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện kết luận như 

sau: 

1. Đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 - 

HĐND huyện khóa XX (Kỳ họp chuyên đề) 

Các thành viên UBND huyện cơ bản thống nhất với các tờ trình và dự thảo 

nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX. Tuy nhiên, cần lưu ý 

một số nội dung cụ thể như sau: 

1.1. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về Quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: 

Yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng phát huy vai trò, trách nhiệm của đơn vị 

tư vấn; tiếp thu, chắt lọc đầy đủ các ý kiến góp ý của các sở, ban ngành cấp tỉnh 

và các huyện bạn, kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện trình Thường trực và 02 ban 
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HĐND huyện thẩm tra theo quy định; đồng thời chủ trì, khâu nối đến các phòng 

ban chuyên môn liên quan tham mưu UBND huyện văn bản phúc đáp khi tiếp 

nhận được ý kiến góp ý của các sở ngành một cách kịp thời, phù hợp. 

1.2. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc ủy quyền quyết định chủ 

trương đầu tư các dự án xây dựng HTKT phục vụ chia lô đấu giá đất trên địa 

bàn huyện: 

Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu các ý kiến góp ý, kịp thời 

chỉnh sửa, hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Thường trực và 02 ban 

HĐND huyện thẩm tra theo quy định. 

2. Đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết về hỗ trợ kinh phí cho các xã 

đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn năm 2022 

Các thành viên UBND huyện thống nhất với tờ trình và dự thảo nghị quyết 

do phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu chuẩn bị. Yêu cầu phòng Văn hóa và 

Thông tin phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện hoàn thiện dự thảo 

tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến 

tại phiên họp tháng 6/2022 trước khi trình HĐND huyện thông qua tại kỳ họp 

giữa năm 2022. 

3. Đối với kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 

Các thành viên UBND huyện cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch. Yêu 

cầu phòng Lao động - TB&XH tiếp thu ý kiến góp ý, nghiên cứu rà soát sự phù 

hợp kế hoạch của huyện với các văn bản của cấp trên, các văn bản khác để điều 

chỉnh kịp thời, phù hợp; trong đó lưu ý: kế hoạch giảm nghèo phải gắn với tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới và đa dạng hóa hình thức hỗ trợ. Đồng thời chủ trì 

hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến 

tại phiên họp tháng 5/2022. 

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

Các thành viên UBND huyện cơ bản thống nhất đối với các nội dung tại 

báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn 

mới trên địa bàn huyện. Thời gian tới, yêu cầu các phòng, ban liên quan quan tâm 

thực hiện một số nội dung sau: 

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

từng tiêu chí tiếp tục duy trì việc thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo xây 

dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo hướng dẫn để được bền vững 

hơn và hướng dẫn củng cố hồ sơ minh chứng, đặc biệt là các xã đăng ký về đích 

Nông thôn mới trong năm 2022; kịp thời cập nhật các hướng dẫn mới của ngành 

cấp trên về bộ biêu chí mới theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ. 
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- Đề nghị 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 tiếp tục chủ động liên hệ, tổ chức 

làm việc với các xóm để lựa chọn nội dung, hình thức hỗ trợ phù hợp, thiết thực. 

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

Nông thôn mới huyện lưu ý tiếp tục kết nối với các địa phương để tiến hành giao 

nhận xi măng đúng thời gian; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các điều 

kiện tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới một cách cẩn 

thận, chu đáo và khoa học. 

5. Công tác giải ngân vốn đầu tư công 

Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD huyện chủ động kết nối, làm việc với các sở 

ngành cấp tỉnh để hoàn thiện các quy trình, thủ tục đảm bảo khởi công các dự án 

đầu tư trên địa bàn huyện, đặc biệt là đường cứu hộ vùng lũ, đảm bảo an ninh 

quốc phòng các xã từ Nghĩa Lâm đến Nghĩa Bình (Giai đoạn 4: Km0-Km8+247) 

và dự án đường giao thông phát triển kinh tế khu vực miền Tây Nghệ An (Giai 

đoạn 3: Xây dựng đoạn tuyến Km6+435,5-:-Km12+760) theo lộ trình, kế hoạch 

đề ra. 

6. Công tác quản lý Đất đai 

- Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các phòng 

chuyên môn liên quan và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Nghĩa Đàn tham 

mưu văn bản xin ý kiến của các sở, ngành liên quan về những khó khăn, vướng 

mắc trong hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, hiến đất mở đường, phân lô, 

tách thửa để tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện các giải pháp 

siết chặt quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đảm bảo khách quan, 

đúng luật nhằm góp phần ổn định thị trường bất động sản gắn với giải quyết các 

nhu cầu chính đáng của người dân.  

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 5/2022. 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 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-23T16:16:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Văn Vinh<vinhnv@nghiadan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-23T19:57:39+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban Nhân dân Huyện Nghĩa Đàn<ubnd@nghiadan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-23T19:58:02+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban Nhân dân Huyện Nghĩa Đàn<ubnd@nghiadan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-23T19:58:03+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban Nhân dân Huyện Nghĩa Đàn<ubnd@nghiadan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




