
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN UYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB-UBND Tân Uyên, ngày        tháng         năm 2022 

THÔNG BÁO  

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp  

thường kỳ tháng 11 năm 2022 

 

Ngày 26/11/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 

2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện. 

Dự họp có các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các 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 năm 2022, kế hoạch năm 2023 và ý kiến thảo luận 

của các đại biểu, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch năm 2023 

Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá cả nguyên vật liệu, giá xăng 

dầu và một số hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng sản xuất tăng cao, thời tiết diễn biến bất 

thường ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân.Trước tình hình trên, Ủy 

ban nhân dân huyện đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành, phát huy tính năng động, sáng 

tạo, triển khai kịp thời, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các 

ngành, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế tiếp tục phục hồi 

và phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện, văn 

hóa xã hội được quan tâm thực hiện, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn 

định, và đạt được một số kết quả nổi bật như: 

- Thu nhập bình quân đầu người 43 triệu đồng, đạt 100% KH.  

- Tổng sản lượng lương thực 30.536,2/28.950 tấn, đạt 105,5% KH; Trồng 

mới 120,87/85 ha Chè, đạt 142,2% KH, nâng tổng diện tích Chè lên 3.368,8/3.333 

ha, đạt 101,1% KH, sản lượng Chè búp tươi 27.000/26.000 tấn, đạt 103,8% 

K);Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 7,45%,vượt 1,88% so với KH sản lượng thịt hơi 

2.452/2.289 tấn, đạt 107,1% KH; sản lượng thủy sản đạt 620/605 tấn, đạt 102,5% 

KH. Thực hiện trồng mới 412,6/400 ha cây Mắc ca, đạt 103,2%KH; trồng mới 

448,66/400 ha rừng sản xuất cây gỗ lớn, đạt 112,2% KH; trồng mới 69,76/50 ha 

rừng phòng hộ, đạt 139,58% KH; trồng mới 109,26/100 ha cây Quế, đạt 109,26% 

KH; Xây dựng 1,0/1,0 ha nhà màng, nhà lưới đạt 100% KH; được tỉnh công nhận 

05/05 sản phẩm OCOP đạt 100% KH;Thành lập mới 18/9 HTX, Tổ hợp tác nông 

nghiệp, đạt 200% KH. 
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- Thu ngân sách trên địa bàn 66.800 triệu đồng, đạt 101,2% KH.  

- Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 

phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, 

xóa mù chữ mức độ 1. Duy trì, giữ vững tỷ lệ trường đạt Chuẩn quốc gia đạt 

76,5% (công nhận lại 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, công nhận 01 

trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2),đạt chỉ tiêu KH. 

 - Duy trì và giữ vững 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Duy trì 

công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng chống dịch bệnh. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,0%; giải quyết việc làm mới cho 1.637/1.550 lao động, 

đạt 105,6% KH; đào tạo nghề cho 1.060/1000 lao động, đạt 106%KH; tỷ lệ lao động 

qua đào tạo đạt 59,75/57,5%, vượt 2,25 % so với KH; xuất khẩu lao động 21/20, đạt 

105%KH. 

- Chỉ đạo triển khai các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số đảm bảo đúng kế hoạch, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương. Tổ chức tốt các hoạt 

động văn hóa, giải thi đấu thể thao cấp huyện, cấp cơ sở; tham gia các giải thi đấu 

thể thao cấp tỉnh đạt nhiều thành tích cao.  

UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, cách làm sáng 

tạo của các ngành, các cấp. Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn 

chế: Chỉ tiêu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trồng cây ăn quả, 

trồng chè cổ thụ không đạt so với kế hoạch HĐND huyện giao; một số cơ quan, 

đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính còn 

hạn chế, chuyển biến chậm. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2022 

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, trong tháng cuối năm, 

UBND huyện yêu cầu các đồng chí Thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai những nhiệm vụ, 

giải pháp sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

- Rà soát, đánh giá cụ thể kết quả từng chỉ tiêu, quyết tâm thực hiện đến hết 

tháng 12 hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, nhất là các chỉ tiêu 

dự kiến khó đạt kế hoạch. 

- Chủ động các nội dung trình UBND huyện, HĐND huyện, Huyện ủy đảm 

bảo theo quy chế làm việc, đúng tiến độ, chất lượng. Tập trung chuẩn bị tốt các nội 

dung báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa XXI; 

chủ động xin ý kiến, báo cáo các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện phụ trách; phối 
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hợp chặt chẽ với các Ban HĐND huyện trong quá trình xây dựng, thẩm tra các dự 

thảo nghị quyết; tăng cường nghiên cứu các văn bản pháp luật, nâng cao chất 

lượng các dự thảo nghị quyết. 

- Giải quyết dứt điểm các kiến nghị cử tri thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, tham 

mưu UBND huyện báo cáo HĐND huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện tại các kỳ họp. 

- Đánh giá, xếp loại chất lượng, xét khen thưởng năm 2022 đối với tập thể, 

cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo 

đúng quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát xây dựng các chỉ tiêu chủ 

yếu kế hoạch năm 2023 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện đúng 

mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, trình HĐND huyện 

theo quy định.  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tổ chức Hội nghị 

giao chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023. 

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư tăng cường thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh 

tiến độ, phấn đấu hoàn thành giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2022, nhất là các 

chương trình mục tiêu quốc gia. 

3. Trung tâm phát triển quỹ đất; UBND các xã, thị trấn theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác phối hợp và tập trung tháo gỡ khó khăn 

giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.  

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu việc thẩm 

định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình huyện 

năm 2022 đảm bảo chính xác, đúng quy định. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chuẩn bị tốt các ngày hội, triển khai các hoạt động trong các dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2023. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết 03-NQ/HU về chương trình xây dựng xã, bản nông thôn mới nâng cao 

gắn với phát triển du lịch huyện Tân Uyên giai đoạn 2020-2025, năm 2022. 

6. Phòng Dân tộc: Tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín 

nhân dịp Tết các dân tộc thiểu số năm 2022. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 trên 

địa bàn huyện. Đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nội dung, dự 

án đã được giao vốn trong năm 2022; báo cáo tiến độ, kết quả giải ngân hàng tuần 

theo quy định. 
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7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chấn chỉnh các cơ quan, 

đơn vị; UBND các xã, thị trấn trong các lĩnh vực nhất là công tác phòng chống tham 

nhũng, đặc biệt là về đấu thầu, đấu giá để phòng tránh vi phạm. 

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 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. 

Các nội dung khác thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng. 

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

tháng 11 năm 2022. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND 

huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./. 

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

- TT. HĐND huyện; 

- Thành viên UBND huyện; 

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

- Các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP, TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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