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THÔNG BÁO  

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  

tại phiên họp thường kỳ tháng 04 năm 2022 

 

Ngày 26/4/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2022 

dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện. Dự 

họp có đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên UBND 

huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; đại 

diện lãnh đạo một số đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn.  

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 và ý 

kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong tháng 4 năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt. 

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ và đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực như: 

Thực hiện gieo cấy Lúa Đông xuân được 1.767/1.750 ha đạt 100,9% KH; cây Ngô 

vụ Xuân Hè thực hiện trồng được 855/850 ha, đạt 100,5% KH; sản lượng Chè búp 

tươi ước đạt 4.500 tấn, tăng 1.500 tấn so với cùng kỳ năm 2021; tổng đàn gia súc, 

gia cầm 267.566/293.164 con, tăng 16.269 con so với cùng kỳ năm 2021. Các công 

trình dự án, quản lý đất đai, khoáng sản được tăng cường kiểm tra; hoạt động thu 

hút đầu tư được quan tâm triển khai thực hiện: Thành lập mới 04 hợp tác xã; phối 

hợp, làm việc với 04 Công ty, Doanh nghiệp vào khảo sát đầu tư dự án thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp trên địa bàn huyện. Hoạt động thương mại, dịch vụ, tài chính 

ngân sách, công tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch triển khai đảm bảo theo kế 

hoạch; các kỳ thi, hội thi đạt kết quả cao. Việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh 

Covid-19 được triển khai đảm bảo tiến độ, đúng kế hoạch, đặc biệt là tập trung chỉ 

đạo tiêm chủng an toàn cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi đợt 1 với 760 trẻ. An ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực nêu trên, song vẫn còn một số tồn 

tại, hạn chế đó là: Tỷ lệ huy động học sinh cấp THCS đến trường ở các xã: Tà Mít, 

Hố Mít, Nậm Sỏ có thời điểm còn thấp; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 

trong thực hiện nhiệm vụ ở một số công việc hiệu quả chưa cao. 



2 
 

 

 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2022 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - 

an ninh năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong 

tháng 5 năm 2022 cần tập trung chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp 

- Trồng trọt: 

+ Tiếp tục chỉ đạo Nhân dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại 

Lúa, Ngô và các cây màu khác. Chỉ đạo triển khai, thực hiện sản xuất vụ Mùa đảm 

bảo đúng lịch thời vụ và diện tích theo kế hoạch giao. 

 + Cây Chè: Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn tập trung đầu tư chăm sóc diện 

tích Chè đã trồng; hướng dẫn Nhân dân làm đất, tổ chức nghiệm thu và hoàn thành 

công tác nghiệm thu làm đất trồng chè năm 2022, xong trước ngày 30/5/2022. 

+ Cây Mắc Ca: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp UBND các xã, thị 

trấn hướng dẫn Nhân dân đầu tư chăm sóc thường xuyên diện tích Mắc ca đã 

trồng. Đôn đốc các đơn vị Doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ làm đất trồng Mắc ca 

đảm bảo về kỹ thuật, diện tích và mùa vụ trồng.  

+ Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa 

bàn huyện năm 2022 nhằm quản lý giống, vật tư nông nghiệp cho vụ Mùa, vụ Thu 

Đông năm 2022, xong trước 10/6/2022. 

+ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp triển khai thực hiện hỗ trợ giống, vật tư 

phục vụ sản xuất vụ Mùa, Thu đông đảm bảo theo quy định xong trước ngày 15/5; 

cùng với các xã, thị trấn, các Doanh nghiệp, HTX tổ chức rà soát, triển khai thực 

hiện trồng 290 ha cây ăn quả đảm bảo đúng theo kỹ thuật, mùa vụ. 

- Chăn nuôi, thủy sản 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tham mưu phương án xã hội hóa trong việc 

tiêm phòng vắc xin cho gia súc; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân thực hiện tái đàn, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là 

nuôi trồng thủy sản khu vực lòng hồ thủy điện Bản Chát.   

- Lâm nghiệp 

+ Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn, các chủ rừng tiếp 

tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm theo quy định của pháp luật.   

+ Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối 

hợp với UBND các xã đôn đốc đẩy nhanh tiến độ chăm sóc cây Quế, Sơn tra đợt 1, 

hoàn thành trước ngày 30/5/2022; triển khai công tác làm đất, cuốc hố trồng rừng 

năm 2022, hoàn thành trước ngày 10/6/2022; tổ chức triển khai trồng rừng, trồng 
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dặm, trồng bổ sung những diện tích chưa đảm bảo mật độ, hoàn thành trước 

31/7/2022. 

- Thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, phòng chống thiên tai: Giao phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 

các nội dung: 

+ Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn rà soát, đánh giá các công trình bị hư 

hỏng, kịp thời sửa chữa các công trình thuỷ lợi đảm bảo khai thác tối đa nguồn 

nước phục vụ sản xuất cho Nhân dân. Báo cáo UBND huyện kết quả rà soát và 

phương án sửa chữa trước ngày 25/5/2022. 

+ Rà soát, kiểm tra các công trình cấp nước sinh hoạt, nâng cao hiệu quả vận 

hành các công trình đang hoạt động; đánh giá các công trình không hoạt động, có 

biện pháp khắc phục kịp thời phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho Nhân dân. Báo 

cáo UBND huyện kết quả rà soát và phương án khắc phục trước ngày 25/5/2022. 

+ Thường trực theo dõi diễn biến thời tiết, duy trì nghiêm chế độ trực, 

thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân chủ động trong công tác phòng 

chống thiên tai.  

- Nông thôn mới, Chương trình OCOP 

+ Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện 

các tiêu chí theo Kế hoạch đã giao, giữ vững các tiêu chí đã đạt, đôn đốc đẩy mạnh 

triển khai thực hiện các tiêu chí xã, bản NTM nâng cao. 

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc các chủ thể nộp hồ sơ 

sản phẩm OCOP đợt 1 xong trước ngày 30/5/2022; tham mưu Hội đồng đánh giá, 

phân hạng cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP đạt hạng từ 

1 đến 5 sao, xong trước ngày 30/6/2022.  

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện tham mưu phương án trồng bổ sung, thay thế cây xanh theo 

Đề án Nông thôn mới nâng cao gắn với du lịch tại xã Phúc Khoa. 

2. Công tác tài chính, kế hoạch đầu tư 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh lý tài sản, 

máy móc thu giữ được từ các vụ việc khai thác trái phép khoáng sản tại bãi vàng Pắc 

Ta. Tham mưu UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ phát sinh 5 tháng đầu năm 

2022; chủ trương đầu tư các dự án phát triển hạ tầng thiết yếu vùng nông, lâm 

nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2022. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình dự án hoàn thành. Tăng cường kiểm tra, 

hướng dẫn các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng ngân sách đảm bảo theo quy định. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Ban QLDA XDCB&HTBT di 

dân TĐC và các đơn vị liên quan rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn 

huyện, xong trước ngày 15/5/2022. 
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- Tham mưu UBND huyện làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

Chính đánh giá và tháo gỡ khó khăn liên quan đến một số dự án đầu tư Khu đô thị 

mới thị trấn Tân Uyên (phần đất, tài sản trên đất do nhà nước quản lý), Khu tổ hợp 

thương mại, dịch vụ và khách sạn,... kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết. 

3. Công tác tài nguyên và môi trường 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện trình UBND 

tỉnh phê duyệt danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích bổ sung năm 2022 xong 

trước ngày 15/5/2022; trình UBND tỉn.h phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án, cấp 

giấy chứng nhận QSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai xong trước ngày 

20/5/2022. 

- Ban QLDA XDCB&HTBT di dân TĐC bàn giao phần đất dôi dư sau khi hoàn 

thành các dự án cho UBND các xã, thị trấn. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm quản 

lý chặt chẽ phần đất dôi dư và xây dựng phương án đấu giá theo quy định. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất: 

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các gói thầu thuộc Dự 

án kết nối giao thông các tỉnh Miền núi Phía Bắc do ngân hàng châu Á (ADB) và 

Chính phủ Úc tài trợ. Trình Hội đồng thẩm định các phương án bồi thường trước 

ngày 25/5/2022. 

+ Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc thực hiện 

bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Thống 

kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Dự 

án Nâng cấp đường quốc lộ 32 - Bản Mường - Nậm Cung, Dự án nâng cấp đường 

tỉnh 133 đoạn Km0 - Km21, Dự án trường Tiểu học xã Trung Đồng - Điểm trường 

Trung tâm. Ban hành Thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình và tổ chức 

trong Dự án khu đô thị mới thị trấn Tân Uyên.   

+ Hoàn thiện đo đạc, xây dựng bản đồ địa chính và phương án đấu giá đất 

đối với các khu đất dự kiến đấu giá: Chợ Tân Uyên, Tổ dân phố 26, trình UBND 

huyện trước ngày 15/5/2022. 

4. Xây dựng và quản lý đô thị 

- Ban QLDA XDCB&HTBT di dân TĐC hoàn thiện hồ sơ quyết toán các 

công trình dự án hoàn thành, xong trước 15/5/2022. Tăng cường công tác quản lý 

chất lượng công trình; đôn đốc các nhà thầu tiếp tục thực hiện các dự án đang thi 

công, tiến hành nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành để thu hồi ứng, 

thực hiện giải ngân vốn kế hoạch năm 2022. 

- Tổ chức cắt cây xanh ở địa bàn trung tâm huyện, hoàn thành trước ngày 

30/4/2022; chỉnh trang cáp viễn thông của các nhà mạng đảm bảo mỹ quan đô thị, 

hoàn thành trước ngày 10/5/2022. 
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- Rà soát và có kế hoạch trồng bổ sung, thay thế cây xanh trên một số tuyến 

đường khu vực nội thị thị trấn. 

5. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

5.1. Giáo dục 

- Xét hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp THCS năm học 2021-

2022, xong trước 22/5/2022. 

- Đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức và người lao động ngành giáo dục, 

xong trước 10/6/2022. 

- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021-2026; 2026-

2031, xong trước 12/5/2022. 

- Làm việc với các trường trọng điểm chất lượng giáo dục, đánh giá kết quả 

năm học đầu tiên thực hiện Đề án Xây dựng trường trọng điểm chất lượng giáo dục 

theo Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 21/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện, xong trước ngày 15/5/2022. 

- Chuẩn bị các điều kiện bồi dưỡng hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý 

và giáo viên. 

- Giao UBND các xã phối hợp với các đoàn thể, trường học trên địa bàn làm 

tốt công tác tuyên truyền, vận động duy trì sĩ số học sinh, đặc biệt là các xã như 

Nậm Sỏ, Hố Mít, Tà Mít. 

5.2. Văn hóa, du lịch 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện Đề án xây 

dựng xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch huyện Tân Uyên 

giai đoạn 2020-2025, 6 tháng đầu năm 2022, xong trước ngày 20/5/2022.  

- Báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai, thực hiện phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; công tác quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, 

phát triển đội văn nghệ cơ sở; công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống và thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn huyện Tân Uyên năm 2022, 

xong trước ngày 25/5/2022. 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, xong trước ngày 19/5/2022; giải Bóng chuyền hơi Người Cao tuổi 

huyện Tân Uyên năm 2022 chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Hội 

Người cao tuổi Việt, xong trước ngày 30/5/2022. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an huyện tổ chức kiểm tra, 

xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm trong hoạt động 

kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, đặc biệt là các vi phạm về an ninh trật tự 

như sử dụng trái phép chất ma túy. 
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5.3. Y tế 

- Kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2022, hoàn thành trước ngày 15/5/2022. 

- Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19. Trung tâm Y tế huyện chỉ 

đạo các Trạm Y tế phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học làm 

tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tiêm an toàn cho trẻ từ 05 đến 11 

tuổi. Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để kịp thời có phương án ứng phó 

đáp ứng hiệu quả với yêu cầu thực tế của dịch bệnh. 

- Kiểm tra công tác hành nghề y, dược tư nhân 6 tháng đầu năm 2022, xong 

trước 30/5/2022. 

5.4. Đảm bảo chính sách, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Đảm bảo các chế độ chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ 

xã hội; làm tốt công tác cai nghiện trên địa bàn. 

Mở 18 lớp đào tạo nghề trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa máy nông nghiệp và 

kỹ thuật gò hàn trên địa bàn các xã, thị trấn. 

6. Công tác nội vụ, cải cách hành chính 

- Tập trung thực hiện rà soát công tác cán bộ theo Kết luận 27/TW về thực hiện 

Kết luận 48/TW và Kết luận 71/TW, xong trước ngày 20/5/2022. 

- Ổn định, kiện toàn tổ chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, viên chức quản 

lý các đơn vị trường học: Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ, Giám đốc Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022, xong trước 

ngày 05/5/2022. 

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng công chức Địa chính, Nông nghiệp, 

Xây dựng và Môi trường tại các xã Tà Mít, Nậm Cần, Nậm Sỏ, xong trước ngày 

31/7/2022. 

- Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành Khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng cho Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp và Ban Quản lý rừng phòng hộ, xong trước ngày 31/5/2022. 

- Giao chỉ tiêu số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn 

vị sự nghiệp năm 2022, xong trước ngày 15/5/2022.  

- Xét nâng lương, thâm niên nghề công chức, viên chức đợt 1 năm 2022, 

xong trước ngày 31/5/2022; tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ - 

CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế, xong trước 

ngày 31/5/2022. 
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- Xét kỷ luật cán bộ công chức theo Công văn số 709-CV/HU, ngày 

13/4/2022 của Huyện ủy Tân Uyên về triển khai thực hiện Thông báo số 36-

TB/UBKTTU, ngày 18/3/2022 của UBKT Tỉnh ủy. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn khắc phục tồn tại hạn chế chỉ số cải cách hành 

chính năm 2021, tăng cường nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và các 

năm tiếp theo. 

- Rà soát hồ sơ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Huyện 

ủy quản lý để bàn giao theo lịch cụ thể thống nhất với Ban Tổ chức Huyện ủy, xong 

trước ngày 31/5/2022. 

- Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải viên cơ sở, xong trước ngày 

31/5/2022. 

- Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo 

năm học 2021-2022. 

- Kiện toàn tổ công tác tôn giáo, tăng cường theo dõi và nắm bắt tình hình 

hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn huyện. 

7. Công tác quốc phòng, an ninh  

Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, duy trì 

nghiêm các chế độ trực SSCĐ theo kế hoạch. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các 

loại tội phạm, đặc biệt tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản, thu lợi bất chính,... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật 

tự an toàn giao thông. 

8. Công tác phối hợp 

Đề nghị các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể 

huyện tăng cường phối hợp tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực 

hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của 

địa phương; thực hiện tốt công tác phản biện xã hội đối với việc thực hiện của 

chính quyền từ huyện đến cơ sở. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo 

tới các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                 
- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Ủy viên UBND huyện; 

- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Phạm Thị Dinh 
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