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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 3/2022 

 

Ngày 23 tháng 3 năm 2022, UBND huyện tổ chức họp Thành viên UBND 

huyện phiên tháng 3/2022, do đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Phan Tiến Hải - Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy; đồng chí Ngô Văn Thành - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND huyện; các đồng chí 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 03/2022, phương hướng, nhiệm 

vụ tháng 04/2022; 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 01,02/2022 của Lãnh đạo UBND huyện; công tác phòng, chống 

dịch COVID-19; tình hình thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án lớn trên 

địa bàn huyện; tình hình thu, chi ngân sách nhà nước quý I/2022, nhiệm vụ 

trọng tâm quý II/2022; kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng Nông thôn mới năm 2022 theo tiêu chí mới; báo cáo điều chỉnh kế hoạch 

xây dựng Nông thôn mới huyện Nghĩa Đàn đến năm 2025, tiêu chí và lộ trình 

xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới đến năm 2025; kết quả thực hiện 

chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ và công nghệ cao trên 

địa bàn huyện; lộ trình xây dựng thị trấn Nghĩa Đàn đạt Đô thị văn minh; tiến 

độ phê duyệt phương án sử dụng đất đối với quỹ đất UBND tỉnh thu hồi của các 

công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý; tình hình tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quý I/2022, nhiệm vụ quý II/2022; 

công tác cải cách cách hành chính nhà nước quý I/2022, nhiệm vụ và giải pháp 

quý II/2022; thông qua dự thảo (lần 2) Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, 

khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện; thông qua dự thảo Đề án "Xây dựng 

Trường THCS thị trấn Nghĩa Đàn thành trường trọng điểm chất lượng cao của 

huyện giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" và ý kiến phát biểu 

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

Phan Tiến Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ 

tịch UBND huyện thống nhất kết luận như sau: 

I. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

- Yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng, 
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chống dịch; tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch cho người dân, 

tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19. 

- Yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp ngành Y tế chủ 

động thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa nhà trường, giáo viên 

chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh; theo dõi quản lý, nắm bắt thông tin dịch tễ 

trong trường học; tham mưu công tác tiêm chủng một cách hiệu quả, an toàn đối 

với trẻ từ 5-11 tuổi ngay khi được phân bổ vắc xin; quan tâm một số giải pháp 

phòng chống dịch trong trường học như: Hệ thống thông gió, bồn rửa tay, dung 

dịch sát khuẩn, nước uống, bố trí thời gian xen kẽ giữa các tiết học, lớp học,... 

- Giao Phòng Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp nghiên cứu, tham 

mưu UBND huyện phương án bố trí lực lượng quân sự, Công an làm nhiệm vụ 

tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 của huyện phù hợp với tình hình thực 

tế.  

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

1. Nhiệm vụ chung 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung sau: 

- Chủ động tham mưu triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch số 

153/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính 

sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tiến hành rà soát các chương trình, đề án, kế hoạch, nghị quyết,...của cấp 

trên và của Huyện ủy, HĐND huyện để tham mưu UBND huyện ban hành các văn 

bản triển khai và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

- Việc tham mưu hồ sơ, văn bản trình lãnh đạo UBND huyện phải có chính 

kiến, quan điểm rõ ràng, đảm bảo thời gian, chất lượng hồ sơ, thống nhất ý kiến 

giữa các phòng, đơn vị liên quan, đúng thẩm quyền xử lý và đảm bảo theo quy 

định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Nhiệm vụ thu, chi ngân sách 

Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát lại kịch bản thu ngân sách, 

tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách theo đúng tiến độ; phối 

hợp với Ban QLDA ĐTXD huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh lộ 

trình xây dựng hạ tầng các khu đất để tiến hành đầu giá quyền sử dụng đất năm 

2022 theo kế hoạch; tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chi ngân sách hiệu quả, 

chặt chẽ và đúng quy định. 

2.2. Lĩnh vực Đầu tư công 

Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD huyện tập trung 

phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình, trình tự thủ tục đầu tư để tiến 

hành khởi công các công trình trong tháng 5/2022; đối với các công trình giao 
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thông phấn đấu thi công cơ bản xong phần nền trước mùa mưa bão năm 2022 để 

vừa đảm bảo chất lượng công trình, vừa đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2022 theo quy định. 

Đối với triển khai xây dựng Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ của 

huyện: Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng hỗ trợ Ban Chỉ huy Quân sự huyện (chủ 

đầu tư) đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch 1/500 đảm bảo kịp thời, đúng 

quy định. 

Đối với việc nạo vét, tu sửa, nâng cấp hồ đập: Yêu cầu phòng Nông nghiệp 

và PTNT phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu, 

triển khai thực hiện kịp thời; giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham 

mưu báo cáo tổng hợp số lượng các hồ đập phải nạo vét, tu sửa, nâng cấp trên địa 

bàn huyện có vận chuyển bùn đất dôi dư ra khỏi khu vực cải tạo; đồng thời tham 

mưu phương án tận thu và dự kiến kinh phí, nhân công thực hiện. Tham mưu 

UBND huyện văn bản xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường về hình thức xử 

lý đất sau nạo vét tại các hồ, đập trên địa bàn huyện. 

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

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

Nông thôn mới huyện và các phòng ban chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm 

vụ, tiêu chí phụ trách (theo tiêu chí mới) chủ động rà soát, đồng thời tham mưu 

UBND huyện kế hoạch, lộ trình thực hiện sát với tình hình thực tế đối với các 

xã cụ thể và đối với tiêu chí huyện Nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới. 

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

Nông thôn mới huyện tiếp tục chủ động phương án tiếp nhận xi măng theo thông 

báo của tỉnh; đồng thời tham mưu sử dụng xi măng hiệu quả, tiết kiệm và đúng 

mục đích; có sự linh động trong điều phối giữa các xã để tránh việc huy động quá 

sức dân. 

- Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu chuẩn bị các thủ tục ký 

hợp đồng giao nhận xi măng với đơn vị cung ứng; đồng thời chỉ đạo xã tiếp nhận, 

quản lý và sử dụng xi măng đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ 

thuật đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; đối chiếu, xác nhận lượng xi măng đã giao 

nhận và thanh lý hợp đồng giao nhận, nghiệm thu hồ sơ thủ tục quyết toán công 

trình hoàn thành đối với những công trình có hỗ trợ xi măng. 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 

kiểm tra các xã, thị trấn về quy trình đầu tư xây dựng đường GTNT được hỗ trợ 

xi măng, định mức kinh tế kỹ thuật, giám sát chất lượng, kỹ thuật, nghiệm thu, 

hoàn công công trình. 

4. Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng 

- Quy hoạch vùng huyện: Yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với 

đơn vị tư vấn tham mưu hoàn thiện sớm Quy hoạch xây dựng vùng huyện thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đồng thời rà soát, lồng ghép tiêu chí Nông thôn 

mới theo tiêu chí mới vào Quy hoạch xây dựng vùng huyện thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến 2050. 
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- Tiếp tục phối hợp với Ban QLDA ĐTXD huyện, phòng Tài chính - Kế 

hoạch trong việc thẩm định thiết kế dự toán các công trình, đặc biệt là các công 

trình do HĐND huyện cho chủ trương đầu tư, đủ điều kiện khởi công.  

- Đối với việc chỉ đạo xây dựng thị trấn Nghĩa Đàn đạt chuẩn văn minh đô 

thị: Yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Văn hóa và Thông tin làm việc với 

UBND thị trấn Nghĩa Đàn để thống nhất lộ trình, kế hoạch hoàn thành trước khi 

tham mưu lãnh đạo UBND huyện làm việc với UBND thị trấn để giao trách 

nhiệm cụ thể. 

5. Công tác cải cách hành chính: 

Yêu cầu phòng Nội vụ chủ trì chuẩn bị nội dung, đồng thời tham mưu 

lãnh đạo UBND huyện tổ chức phiên làm việc với các phòng, ban, ngành để 

thảo luận và đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác 

cải cách hành chính của huyện trong năm 2021 và nâng cao hiệu quả, thứ bậc 

trong năm 2022. Triển khai thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ cải cách hành 

chính trọng tâm năm 2022 theo Quyết định số 1368/QĐ-BNV ngày 31/12/2021 

của Bộ Nội vụ. Tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện CCHC; siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, đạo đức công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở một số xã, kịp thời xử lý nghiêm các cá nhân 

có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

6. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường: 

- Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu đẩy nhanh 

tiến độ phê duyệt phương án sử dụng đất đối với quỹ đất UBND tỉnh thu hồi của 

các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý theo quan điểm 

duyệt những cái chung nhất sau đó thực hiện và xử lý những vấn đề cụ thể. 

- Đối với dự thảo (lần 2) Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, 

khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện: Các thành viên UBND huyện cơ bản 

thống nhất các nội dung dự thảo chỉ thị. Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi 

trường hoàn thiện, tham mưu UBND huyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý 

kiến để sớm ban hành làm căn cứ thực hiện. 

- Phòng Tài nguyên và môi trường cùng đơn vị tư vấn lập Quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chủ động làm 

việc với Sở Tài nguyên và môi trường về thống nhất số liệu điều chỉnh các loại 

đất theo phân bổ của tỉnh, theo hướng phù hợp với định hướng phát triển KTXH 

của huyện, kết quả báo cáo theo trình tự quy định. 

7. Đối với dự thảo Đề án "Xây dựng Trường THCS thị trấn Nghĩa Đàn 

thành trường trọng điểm chất lượng cao của huyện giai đoạn 2022 - 2025, 

định hướng đến năm 2030": Các thành viên UBND huyện cơ bản thống nhất 

các nội dung dự thảo. Yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, bổ 

sung các nội dung liên quan đến trách nhiệm hoàn thiện các tiêu chí theo lộ trình; 

đồng thời tham mưu UBND huyện tổ chức làm việc với UBND Thị trấn và 

trường THCS Thị trấn để thống nhất trước khi trình ký, ban hành. 
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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 3/2022. 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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