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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hoài 

 tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 01 năm 2022 

 

  Ngày 24 tháng 01 năm 2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 

01 dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hoài. Tham 

dự phiên họp có Thường trực HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

huyện, các Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên 

quan. 

 Tại phiên họp đã nghe và cho ý kiến các nội dung sau: Nghe và cho ý kiến về 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022; Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Chương trình "Phát triển Công nghiệp 

- Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giai đoạn 2020 -2025"; Kế hoạch tổ chức Lễ 

đại tế Đền thờ Mường Chiêng Ngam năm 2022. 

 Sau khi nghe các đơn vị trình bày báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu 

tham dự phiên họp, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hoài kết luận như sau: 

I. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 

Các phòng, ngành, các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trước trong và sau tết Nguyên đán năm 2022. 

Đề nghị Văn phòng HĐND – UBND huyện tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu để 

chỉnh sửa, hoàn chỉnh nội dung. 

Yêu cầu đơn vị tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động 

trước trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kèm theo phụ lục các kế 

hoạch, văn bản UBND huyện đã ban hành để trình phiên họp Ban Thường vụ Huyện 

ủy theo quy định. 

 II. Báo cáo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Chương trình "Phát triển 

Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giai đoạn 2020 -2025" 

 Báo cáo còn một số nội dung chưa đề cập, chưa cụ thể một số chỉ tiêu của 

Chương trình. Đề nghị phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp thu những ý kiến góp ý của đại 

biểu và tổng hợp chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo để trình phiên họp Ban Thường vụ 

Huyện ủy theo quy định. 

 III. Kế hoạch tổ chức Lễ đại tế Đền thờ Mường Chiêng Ngam năm 2022. 

 Nhất trí với các nội dung Kế hoạch đã thông qua tại phiên họp, đề nghị đơn vị 

tham mưu hoàn chỉnh và ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Yêu cầu phòng 



2 

 

Văn hóa – TT phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan và xã Châu Tiến để chuẩn bị 

các nội dung, điều kiện cần thiết đảm bảo cho Lễ đại tế diễn ra thành công tốt đẹp. 

 IV. Đối với các nội dung Báo cáo kết quả thực hiện các Thông báo kết 

luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 12 năm 2021. Kế 

hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới trường, lớp trên địa bàn huyện giai đoạn 

2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050  

 Đề nghị các đơn vị tham mưu tiếp tục hoàn thiện các nội dung văn bản đê 

thông qua tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 02 năm 2022. 

 Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hoài, 

tại phiên họp thường kỳ tháng 01năm 2022. UBND huyện thông báo để các đơn vị, 

các phòng, ban, ngành biết và triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TT HU,HĐND (b/c); 

- UB MTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND (b/c); 

- Các phòng,ban,ngành liên quan; 

- Văn phòng HĐND-UBND; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 Lang Văn Đông 
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