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Kết luận của UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2022  

  
 

 

Ngày 24 tháng 8 năm 2022, đồng chí Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện chủ trì phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tình 

hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8 và 08 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch và thành 

viên Ủy ban nhân dân huyện; Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới; Trưởng ban Quản lý các 

dự án Đầu tư và Xây dựng huyện. 

Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và 

08 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các ý kiến phát 

biểu, thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao các 

phòng, ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Lĩnh vực Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

- Tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai Đề án sản xuất vụ Đông 

đảm bảo hiệu quả. 

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình liên kết với Tập đoàn Quế 

Lâm; mô hình trồng cây dược liệu. 

- Thành lập các Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương, hoàn thành trước 

15/9/2022; 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung 

tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện kiểm tra, 

rà soát tham mưu phương án quản lý, sử dụng hiệu quả vườn ươm cây giống tại 

xã Sơn Lễ, hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 15/9/2022. 

- Tập trung chỉ đạo 02 xã (Sơn Phú, Sơn Giang) xây dựng xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao; tổ chức hướng dẫn các thôn xây dựng khu dân cư kiểu 

mẫu. Quan tâm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

2. Lĩnh vực Giao thông - Xây dựng 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương làm đường giao thông nông thôn, 

rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng;  

- Kiểm tra việc đặt tên, gắn biển các tuyến đường theo quy hoạch  hoàn 

thành trước 15/9/2022; giải tỏa hành lang giao thông trong tháng 9/2022. 
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3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

- Chỉ đạo quyết liệt cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

hộ gia đình, cá nhân; hoàn thành hồ sơ tồn đọng trong tháng 9/2022; hoàn thành 

việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2022. 

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: Nâng cấp, cải tạo 

Quốc lộ 8A, đường Hồ Hảo..., các dự án phát sinh trên địa bàn. Chỉ đạo các địa 

phương quản lý chặt chẽ mốc giới giải phóng mặt bằng, không để cho người dân 

tái lấn chiếm, sử dụng trái phép. 

- Chỉ đạo hướng dẫn đẩy nhanh hồ sơ thực hiện đấu giá đất. Tăng cường 

công tác quản lý chuyển nhượng đất, quản lý tài nguyên khoáng sản. 

- Tổ chức họp triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/HU ngày 

01/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn về tập trung, tích tụ ruộng 

đất trong tháng 8/2022. 

- Tổ chức họp rà soát, điều chỉnh Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải, trong đó làm rõ một số nội dung: Nhiệm vụ của các đơn vị xử lý rác; kinh 

phí thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác, phương án tổ chức đấu thầu...hoàn 

thành trong tháng 8/2022. Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh các địa phương trong 

việc thực hiện Đề án.  

4. Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách, Đầu tư 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Chi cục Thuế khu vực Hương Sơn 

- Đức Thọ tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách. Quản lý chặt 

chẽ các đối tượng nộp thuế, rà soát các đối tượng hộ kinh doanh, phương tiện 

vận tải; triển khai đồng bộ việc thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân tại các xã, thị 

trấn. Phối hợp đẩy nhanh thủ tục các dự án đầu tư để thu ngân sách. 

- Tập trung soát xét, hướng dẫn xây dựng hồ sơ giải ngân, đảm bảo đúng 

quy định các nội dung liên quan tồn đọng kinh phí phòng chống dịch (Trung tâm 

Y tế), hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ (cơ quan Quân sự). 

- Phòng Tài chính chủ trì, phối hợp các phòng liên quan thực hiện, khắc 

phục kịp thời các kết luận thanh tra, kiểm toán (Kết luận kiểm toán sử dụng kinh 

phí phòng chống dịch; kết luận kiểm tra liên quan đến thực hiện chính sách 

chương trình OCOP; kết luận kiểm toán về ngân sách đầu tư; kết luận thanh tra 

tài chính). 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu phương án hỗ trợ kinh phí 

mua sắm phương tiện vận chuyển, xử lý rác của Hợp tác xã môi trường Tây Sơn. 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

huyện (DDCI), làm rõ vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban liên quan đồng 

thời tham mưu tổ chức thực hiện đảm bảo nâng cao Chỉ số.  

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề để thông qua điều chỉnh, 

phê duyệt một số danh mục đầu tư và quy hoạch chung xây dựng đô thị Nầm và 

đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Phố Châu. 
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5. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

- Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho năm học mới, đặc biệt kiểm tra, 

rà soát cơ sở vật chất trường học gắn với trách nhiệm của địa phương.  

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, giao Trung tâm Y tế 

huyện đảm bảo vắc xin để triển khai tiêm phòng. Tập trung chỉ đạo nâng cao tỷ lệ 

người dân tham gia BHYT, BHXH, BHTN. 

- Tổ chức làm việc để tiếp nhận bàn giao; xây dựng phương án và tổ chức 

quản lý, bảo vệ, phát huy tốt các giá trị của Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê 

Hữu Trác. 

6. Lĩnh vực Nội vụ, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 

- Thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính; rà soát 

lại toàn diện các nội dung, khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao chỉ 

số cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; đẩy 

mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.  

- Giao Phòng Nội vụ rà soát lại đội ngũ công chức của các phòng, ban, đề 

xuất điều chỉnh phù hợp; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu 

phương án điều chuyển cán bộ, viên chức các trường học thuộc huyện quản lý; 

phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề xuất phương án tuyển dụng Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy quân sự các địa phương hiện nay còn thiếu. 

- Phòng Nội vụ tổ chức làm việc với bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu 

quốc tế Cầu Treo liên quan công tác quản lý; phối hợp phòng Giáo dục và Đào 

tạo hoàn thiện hồ sơ, quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ quản lí các trường 

Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. 

7. Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng, thanh tra, tư pháp 

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn 

xã hội, không để bị động, bất ngờ xảy ra.  

- Tập trung chỉ đạo có hiệu quả Đề án hòa giải cơ sở. Rà soát kế hoạch 

thanh tra, đi sâu vào thanh tra công vụ, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, các 

lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư, đất đai... 

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ 

tháng 8 năm 2022, yêu cầu Trưởng các phòng, ban UBND huyện, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG            
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