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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hoài 

 tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 12 năm 2021 

 

  Ngày 20 tháng 12 năm 2021, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 

12 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: Báo cáo tình hình thực 

hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế, Xã hội, Quốc phòng, An ninh năm 2021 và Kế 

hoạch thực hiện năm 2022; Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 

2021 và dự toán phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2022; Báo cáo công tác đầu tư 

XDCB năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện 

Đề án giảm nghèo bền vững huyện Qùy Châu giai đoạn 2020 – 2025; Báo cáo kết 

quả thực hiện công tác GPMB các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn 

huyện; Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về Tài nguyên – Môi trường giai đoạn 2020 – 2025”; Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện các Thông báo kết luận của Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 11 năm 2021; Báo cáo kiểm điểm công 

tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Chương 

trình công tác của UBND huyện 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. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế, Xã hội, Quốc 

phòng, An ninh năm 2021 và Kế hoạch thực hiện năm 2022 

 Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo baó cáo đã trình bày, đề nghị phòng 

Tài chính – Kế hoạch  tiếp thu những ý kiến góp ý của đại biểu để bổ sung, chỉnh 

sửa, hoàn chỉnh báo cáo, lưu ý chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp. 

 1. Về những kết quả đạt được: 

 * Về lĩnh vực kinh tế: Tổng giá trị sản xuất năm 2021: đạt  2.746,9 tỷ đồng, đạt 

99,9% KH năm. Tốc độ tăng trưởng đạt 9,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,9 triệu 

đồng/người/năm. Giá trị sản xuất các ngành tăng so với cùng kỳ. Sản xuất nông lâm nghiệp 

ổn định; Năng suất, sản lượng một số cây trồng đạt khá. Diện tích cây ăn quả và cây dược 

liệu, hương trầm tăng đáng kể. Phát huy hiệu quả kinh tế rừng, xây dựng xã, bản Nông thôn 

mới được quan tâm đẩy mạnh. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và 
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môi trường trên địa bàn. Các sản phẩm CN-TTCN chủ yếu được sản xuất, khai thác và tiêu 

thụ tốt, cơ bản đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, đưa vào hoạt động xưởng may công 

nghiệp. Các hoạt động Tín dụng cơ bản đáp ứng nhu cầu. Lĩnh vực thương mại - Dịch vụ 

được duy trì ổn định. 

* Về Văn hóa – Xã hội: Chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học có nhiều 

chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp đạt mức cao, có 10 học sinh đạt giải cấp 

Quốc gia. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, đảm bảo 

các quy định, thực hiện có hiệu quả. Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm thực 

hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hoạt động tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm hơn. Công tác cải cách hành chính được 

tăng cường và tập trung chỉ đạo, ý thức chấp hành văn hóa công sở trong cán bộ, công 

chức, viên chức được nâng lên.  

* Về quốc phòng, an ninh, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tình hình an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đạt nhiều kết quả 

tích cực. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân và diễn tập khu vực phòng thủ huyện 

năm 2021. 

 2. Về tồn tại, hạn chế: 

 - Tình hình dịch bệnh, vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng vẫn xảy ra. Công 

tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp còn chậm. Tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa 

bàn huyện kéo dài, chậm tiến độ (dự án Bản Mồng).  

- Chất lượng giáo dục chưa đồng đều, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng (61 

em), học sinh đuối nước (03 em) còn xảy ra. Công tác phòng chống dịch Covid-19 có lúc, 

có nơi còn chủ quan, lơ là; cách ly tại nơi cư trú chưa nghiêm ngặt, việc thích cứng an toàn 

với Covi-19 chưa hiệu quả. Chất lượng khám chữa bệnh ở một số chuyên khoa chưa đáp 

ứng yêu cầu trong tình hình mới. Khai thác các tiềm năng du lịch, bảo tồn, phát huy những 

giá trị văn hóa chưa hiệu quả.  

- Tình hình an ninh, trật tự trên một số mặt vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm, tệ 

nạn ma tuý còn diễn biến phức tạp; việc phát hiện và tố giác tội phạm của người dân còn 

hạn chế.  

 3. Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 

năm 2022 

 Các ngành, đơn vị tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021 

bằng các biện pháp, giải pháp phù hợp và hiệu quả, gắn với từng lĩnh vực cụ thể. 

 - Đối với phòng Văn hóa-TT: Chủ trì phối hợp với các ngành hoàn thiện quy 

hoạch mở rộng khu du lịch sinh thái rừng cây bản địa xã Châu Hội, từng bước xây 

dựng Công viên sinh thái quy mô, tầm cỡ; nghiên cứu xây dựng thí điểm một số mô 

hình du lịch nông trại (Farmstay). 

 - Đối với phòng Giáo dục – Đào tạo: Thích ứng an toàn trong công tác dạy và 

học với tình hình dịch Covid-19; Có giải pháp hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học giữa 

chừng, ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường; Đầu tư phát triển Trung tâm Ngoại 

ngữ, nghiên cứu đưa vào dạy học một số bộ môn âm nhạc như nhạc cụ truyền thống 

dân tộc Thái. 

 - Đối với Thanh tra huyện: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung kết 

luận của các đoàn thanh tra. 
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 - Phòng Nội vụ: Quan tâm đầu tư, nâng cấp Trung tâm giao dịch một cửa các 

cấp; đưa hệ thống trực tuyến cấp xã vào sử dụng. 

Về giải pháp thực hiện: 

 - Đối với Ban Chỉ huy Quân sự: Tập trung xây dựng sở chỉ huy, căn cứ chiến 

đấu gắn với giáo dục quốc phòng cho học sinh; Quản lý tốt khu vực đất quốc phòng; 

Xây dựng vùng CT229 an toàn, vững mạnh. 

 II. Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán 

phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2022 và Báo cáo công tác đầu tư XDCB năm 

2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 

 Cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo, yêu cầu phòng Tài chính 

– KH tiếp thu những ý kiến của đại biểu để tổng hợp chỉnh sửa và ban hành theo quy 

định. 

 III. Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về Tài nguyên – Môi trường giai đoạn 2020 – 2025” 

 Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo, yêu cầu phòng Tài nguyên&MT 

tiếp thu những ý kiến góp ý của đại biểu để chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo và trình 

phiên họp Ban Thường vụ theo quy định. 

 * Về kết quả đạt được: Đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 

2030; Hoàn thành và vượt chỉ tiêu về cấp GCN QSD đất, giao rừng gắn với giao đất 

lâm nghiệp cho nhân dân theo kế hoạch tỉnh giao; Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh (93,07%) và nước sạch (65,4%) đạt cao; Tỷ lệ thu gọp rác thải sinh 

hoạt đô thị đạt 74,5% và nông thôn đạt 41,5%; Có 1 xã đạt 17 tiêu chí, 05 bản đạt 12 

tiêu chí về NTM trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 77%. 

 * Về tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ đảng viên được quán triệt, phổ biến Đề án chưa 

đạt yêu cầu (bổ sung). 

 * Nguyên nhân: Chủ quan: Một số cán bộ làm công tác tài nguyên môi trường 

ở các cấp năng lực còn hạn chế; Một số Đảng bộ chưa xây dựng kế hoạch thực hiện 

Đề án (bổ sung). 

 * Về nhiệm vụ: Đưa vào quy hoạch xây dựng mỏ đất; Tập trung rà soát những 

bất cập trong công tác giao đất, cấp GCNQSD đất để có phương án cấp bổ sung; Rà 

soát diện tích đất chồng lấn, đất giao sai thẩm quyền ở cấp xã để có phương án xử lý. 

 * Giải pháp: Cơ bản nhất trí với các giải pháp đưa ra trong báo cáo, tuy nhiên 

nhiên cần sắp xếp, bổ sung các giải pháp cho phù hợp. 

 IV. Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững huyện 

Qùy Châu giai đoạn 2020 – 2025 

 Thống nhất với bố cục của báo cáo, riêng về nội dung cần nghiên cứu chỉnh 

sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp để hoàn thiện và trình phiên họp Ban 

Thường vụ theo quy định. 

 * Về kết quả đạt được: Nhất trí với những kết quả đã nêu, cần bổ sung thêm 

một số kết quả đã đạt được liên quan đến một số ngành như Giáo dục, Y tế. 
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 * Về tồn tại hạn chế: Cơ bản đồng tình với những hạn chế đã nêu, nhưng cần 

sắp xếp lại cho phù hợp. 

 * Về nguyên nhân: Cần nêu lên được một số nguyên nhân sau: Sự lãnh đạo 

của các ủy Đảng; Nguồn lực thực hiện Đề án còn hạn chế; Kinh phí chưa được phân 

bổ; Lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Tư tưởng trông chờ, ỷ lại không phấn 

đấu vươn lên của một bộ phận cán bộ vẫn chưa được khắc phục. 

 * Về giải pháp: Cần đưa ra các giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, quán triệt Đề án; Huy động các nguồn lực; Khai thác hiệu quả các nguồn vốn 

đầu tư, hướng vào từng mô high cụ thể; phát huy tinh thần tương thân, tương ái; 

Tăng cường giải quyết việc làm gắn với xuất khẩu lao động; Tăng cường vai trò của 

MTTQ và các Đoàn thể; Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích cao; Xử lý 

nghiêm khắc những vi phạm trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

để tăng thêm niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền. 

 V. Đối với các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB các 

chương trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện; Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện các Thông báo kết luận của Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện trong tháng 11 năm 2021; Báo cáo kiểm 

điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 

2022;  

 Đề nghị các đại biểu, các Ủy viên UBND huyện nghiên cứu và đóng góp ý 

kiến trực tiếp vào văn bản, gửi về bộ phận chuyên môn để tổng hợp, chỉnh sửa và 

ban hành theo quy định. 

 VI. Chương trình công tác của UBND huyện năm 2022. 

 Yêu cầu các phòng, đơn vị rà soát, nghiên cứu, đối chiếu với Chương trình 

công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy; 

xin ý kiến trưởng khối các nội dung đăng ký và gửi về Văn phòng chỉnh sửa, bổ sung 

để ban hành kịp thời. 

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

tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2021. 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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