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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà, 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 22/9/2022

Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà chủ 
trì cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND huyện 
Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện. Theo từng nội dung có mời Lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp&PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài 
nguyên&Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Giáo dục&Đào tạo, Văn hóa&Thông 
tin, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND huyện đã nghe Phòng Nông 
nghiệp&PTNT huyện báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM 
nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện năm 2022; Phòng Tài chính- Kế 
hoạch huyện báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư công năm 
2022, do UBND huyện làm chủ đầu tư; tiến độ thực hiện các khu dân cư tạo 
nguồn năm 2022.

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch 
UBND huyện Vũ Thị Hà, kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Về tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu trên địa bàn huyện năm 2022

1.1. Tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của các xã đăng 
ký về đích năm 2022 là rất chậm.

1.2. Giao Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện: Tham mưu thành lập Đoàn 
công tác, xây dựng lịch, tiến hành khảo sát, làm việc với từng xã, đánh giá, 
lượng hóa rõ kết quả thực hiện từng tiêu chí (đạt hay chưa đạt so với quy định 
trong dự thảo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu áp dụng cho giai 
đoạn 2021-2025), nhất là các tiêu chí mới, tiêu chí gộp hoặc có điều chỉnh; trên 
cơ sở đó, xác định các nhiệm vụ, công việc cụ thể của địa phương, các phòng, 
ban có liên quan, cần phải tập trung thực hiện trong thời gian còn lại của năm 
2022, để đẩy nhanh được tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 
trên địa bàn huyện theo kế hoạch.

Lưu ý: Cần chủ động phương án phối hợp rà soát lại, ngay sau khi UBND 
tỉnh chính thức ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu áp dụng 
cho giai đoạn 2021-2025 (trong trường hợp có sự thay đổi hoặc điều chỉnh so 
với Bộ tiêu chí dự thảo).



Nhiệm vụ trên, yêu cầu hoàn thành trong tháng 10 và tham mưu cho 
UBND huyện tổ chức họp quán triệt, đôn đốc các xã, các cơ quan, đơn vị có liên 
quan thực hiện, ngay sau khi có kết quả khảo sát, làm việc với các xã.

2. Về tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư công năm 2022 
do UBND huyện làm chủ đầu tư; tiến độ thực hiện các khu dân cư tạo 
nguồn năm 2022

2.1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan rà soát lại toàn bộ các dự án, 
công trình đầu tư công và dự án các khu dân cư tạo nguồn năm 2022; đặc biệt là 
các công trình, dự án còn vướng mắc, để tham mưu cho UBND huyện đôn đốc 
các địa phương thực hiện.

Trên cơ sở rà soát các dự án, công trình đầu tư công và dự án các khu dân 
cư tạo nguồn năm 2022, xem xét tham mưu cho UBND huyện điều chỉnh giảm 
kế hoạch đầu tư công, chuyển sang năm 2023; đồng thời không đề xuất công 
trình, dự án mới; rà soát lại các dự án khu dân cư tạo nguồn, để phục vụ các 
công trình, dự án đầu tư công trọng điểm.

2.2. Giao Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện tham mưu UBND huyện 
hủy các Quyết định đấu giá, để trình giá khởi điểm mới và tổ chức đấu giá lại 
đối với khu dân cư các xã: Phượng Kỳ, Minh Đức, Chí Minh.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị 
Hà tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 22/9/2022. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, thông báo để các cơ quan, 
đơn vị, địa phương có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các phòng: Kinh tế&Hạ tầng, Tài nguyên&Môi trường,
Tài chính- Kế hoạch, VH&TT, GD&ĐT huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Vũ Minh Thành
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