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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện  

tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 4 năm 2022 
 

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 

4 dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện. Tham 

dự phiên họp có Thường trực HĐND, UBMTTQ, các Phó Chủ tịch UBND, các 

thành viên Ủy viên UBND huyện, Ban QLDA, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai, Trung tâm VHTT&TT, Trường THPT Quỳ Châu, và Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp. 

Tại phiên họp đã nghe và thảo luận các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện 

các Thông báo kết luận của Chủ tịch, các PCT UBND huyện trong tháng 3 năm 

2022; Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh phát triển vùng 

nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ quản lý bền 

vững và công nghệ chế biến lâm sản giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch thực hiện 

hoạt động giáo dục tăng cường tiếng Anh, giáo dục kỹ năng sống và phát triển năng 

khiếu thể thao, nghệ thuật cho học sinh trên địa bàn huyện Qùy Châu giai đoạn 

2022 - 2025. 

 Sau khi nghe các phòng chuyên môn trình bày các nội dung và ý kiến phát 

biểu của các đại biểu tham dự phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Chủ tịch 

UBND huyện có ý kiến kết luận như sau: 

I. Đối với Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND huyện trong tháng 3 năm 2022. 

Trong thời gian qua, các phòng, ban, ngành, các cá nhân đã nỗ lực thực hiện 

nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, một số 

nhiệm vụ đạt được kết quả tốt, như: Công tác GPMB và thu hồi diện tích đất tại 

nghĩa trang Túng Lừng; Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; Tham mưu văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế mua, 

bán, chuyển nhượng đất. Tuy nhiên, Trong thời gian tới các phòng, ban, ngành cần 

tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được phân công theo quy định, 

quan tâm tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, 

hạn chế trở thành điểm nóng về phá rừng trái pháp luật…Các nội dung khác Chủ 

tịch UBND huyện giao và chỉ đạo trực tiếp các phòng, ban, ngành để tổ chức thực 

hiện. 

 II. Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh phát triển 

vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ 

quản lý bền vững và công nghệ chế biến lâm sản giai đoạn 2021 – 2025. 

 Cơ bản thống nhất với bố cục trình bày của dự thảo Nghị quyết, đề nghị 

phòng Nông nghiệp & PTNT tiếp thu, chắt lọc các ý kiến góp ý của đại biểu để 

chỉnh sửa và hoàn thiện Nghị quyết.  
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 Lưu ý chỉnh sửa phần: Tiêu đề, mục tiêu, tiêu chí, giải pháp và các nội dung 

Nghị quyết cho phù hợp. Sau khi hoàn thành dự thảo xin ý kiến góp ý của Văn 

phòng Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề trình phiên họp Ban thường vụ 

Huyện ủy tháng 4 năm 2022 theo quy định. 

 III. Kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục tăng cường tiếng Anh, giáo 

dục kỹ năng sống và phát triển năng khiếu thể thao, nghệ thuật cho học sinh 

trên địa bàn huyện Qùy Châu giai đoạn 2022 - 2025. 

Cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Kế hoạch đã thông qua. Đề nghị 

phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu để chỉnh sửa. 

Chủ trì, phối hợp với Trường THPT Qùy Châu và các cơ quan đơn vị liên quan xây 

dựng lại kế hoạch chi tiết, cụ thể hơn để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét. 

Trong đó lưu ý các nội dung sau:  

- Về ngoại ngữ:  

+ Tập trung rà soát lại số lượng, trình độ giáo viên ngoại ngữ của Trường 

THPT Qùy Châu và một số cấp học khác; lập kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ theo hướng đạt chuẩn.  

+ Quan tâm củng cố lại Trung tâm Ngoại ngữ, trong đó ưu tiên việc thuê giáo 

viên nước ngoài dạy học, đề xuất UBND huyện xem xét hỗ trợ, đầu tư hạ tầng cho 

Trung tâm Ngoại ngữ trong thời gian tới.  

+ Phối hợp với Trường THCS Hạnh Thiết và Trường THCS Châu Tiến, làng 

du lịch cộng đồng Hoa Tiến để triển khai thực hiện giảng dạy môn Ngoại ngữ đến 

cấp THCS của thị trấn Tân Lạc và xã Châu Tiến (hoàn thiện trong tháng 4/2022). 

- Về thể thao: Giao phòng Tài chính và Kế hoạch phối hợp với phòng Giáo 

dục & ĐT khảo sát địa điểm, bố trí kinh phí xây dựng sân bóng Tennis và hợp đồng 

giáo viên về dạy bộ môn Tennis, ưu tiên lựa chọn bộ môn Tennis vào giảng dạy. 

- Về Âm nhạc: Giao phòng Giáo dục và Đào tạo khảo sát, lựa chọn 01 loại 

nhạc cụ dân tộc và 01 loại nhạc cụ hiện đại để đưa vào kế hoạch giảng dạy cụ thể 

trong hệ thống trường học. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài – Chủ tịch 

huyện, tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022. UBND huyện thông báo để các 

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

 
Nơi nhận: 

- TTHU, TTHĐND (b/c); 

- 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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