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

tại cuộc họp UBND huyện tháng 9 - kỳ 2

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà, chủ 
trì cuộc họp UBND huyện tháng 9- kỳ 2. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch 
UBND; các Ủy viên UBND huyện; Phó Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ huyện, Phó trưởng ban Pháp chế, Phó trưởng ban Kinh tế- Xã hội 
HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Xí nghiệp KTCTTL, Trung tâm 
Văn hóa- Thể thao, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Phụ trách Phòng Y tế, 
Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc, Kho bạc Nhà nước huyện, Đài 
phát thanh huyện, Hạt Quản lý đê; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện 
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội Quý III và nhiệm 
vụ trọng tâm Quý IV/2022.

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

1. UBND huyện cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội Quý III và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2022 
do Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện trình.

2. Giao các cơ quan, đơn vị: Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế&Hạ tầng, Tài 
nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giáo dục&Đào tạo, Ban Quản lý Dự án đầu tư 
xây dựng huyện rà soát lại, bổ sung vào báo cáo các chỉ tiêu, kết quả đạt được, 
hạn chế, nguyên nhân, nhiệm vụ trọng tâm, gửi về Phòng Tài chính- Kế hoạch 
huyện trong ngày 23/9/2022, để tổng hợp.

3. Một số nội dung cần chú ý:
- Bổ sung thêm phụ lục về vi phạm pháp luật đất đai tại các xã, thị trấn 

trong Quý III.
- Đề nghị rà soát, cập nhật, bổ sung các nội dung về nhiệm vụ, giải pháp 

của các cơ quan, đơn vị.
- Cần nêu các chỉ tiêu cụ thể của từng cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết 

của HĐND huyện để đánh giá sát kết quả đạt được.
- Về nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2022, cần tập trung một số nội dung sau:
+ Về quản lý đất đai: Giao Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì, phối 

hợp với các ngành có liên quan tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, hoàn 
thiện báo cáo thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 15/11/2021 của Tỉnh ủy; 
đánh giá tình hình của các xã, thị trấn trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các 
vi phạm pháp luật về đất đai. Trên cơ sở đó, Phòng Nội vụ huyện cập nhật công 
tác quản lý nhà nước về đất đai của các địa phương, để đánh giá trách nhiệm 
người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.



+ Về công tác cải cách hành chính: Giao Văn phòng HĐND&UBND 
huyện và Phòng Nội vụ huyện rà soát lại các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu chưa 
đạt để báo cáo Chủ tịch UBND huyện, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chỉ 
số cải cách hành chính và chính quyền điện tử của huyện.

+ Về thực hiện các Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ XXV: Giao các cơ quan thường trực của các Đề án rà soát lại, đánh giá 
kết quả, tiến độ thực hiện các Đề án trong 9 tháng đầu năm và đề xuất các nhiệm 
vụ cần thực hiện trong 03 tháng còn lại của năm 2022.

+ Về đầu tư công và các dự án tạo nguồn năm 2022: Giao các ngành: Tài 
chính- Kế hoạch, Kinh tế&Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường huyện căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện; rà soát lại các dự án, công trình cần 
điều chỉnh, báo cáo lại Lãnh đạo UBND huyện.

+ Về công tác GPMB và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: Giao Phòng 
Tài nguyên và Môi trường huyện rà soát lại; báo cáo những khó khăn, vướng 
mắc; đề xuất giải pháp thực hiện.

+ Về Quy hoạch chung xây dựng các xã: Giao Phòng Kinh tế&Hạ tầng 
huyện đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung các 
xã còn lại, để trình phê duyệt trong tháng 9/2022.

+ Giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện rà soát lại các công 
trình, dự án được giao; báo cáo lại 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện điều 
chuyển sang năm 2023 đối với các công trình, dự án không thực hiện được trong 
năm 2022.

+ Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện và Phòng Tài chính- Kế hoạch 
huyện chủ động tham mưu chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề của 
HĐND huyện trong tháng 10/2022.

4. Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện tiếp thu các ý kiến tham gia, bổ 
sung, hoàn thiện báo cáo để báo cáo BTV Huyện ủy và BCH Đảng bộ huyện 
theo quy định.

5. Giao Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Soái đôn đốc Phòng Tài 
chính- Kế hoạch huyện trong việc hoàn thiện báo cáo.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị 
Hà, tại cuộc họp UBND tháng 9 - kỳ 2.

Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, thông báo để các cơ quan, 
đơn vị 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;
- Thành viên UBND huyện;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc;
- Các cơ quan: Trung tâm Y tế, XNKTCTTL,  
Kho bạc nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Tứ 
Lộc, BQLDA 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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