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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp UBND huyện Quý I/2022
Ngày 04/4/2022, đồng chí Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND huyện đã
chủ trì cuộc họp UBND huyện thường kỳ sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ
trọng tâm Quý II và tháng 4/2022. Tham dự cuộc họp có đại diện UBMTTQVN
huyện, các Ủy viên UBND huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan,
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện
báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP Quý I,
nhiệm vụ trọng tâm Quý II và tháng 4/2022; ý kiến tham gia của các thành viên dự
họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo một số nội dung sau:
1. Thống nhất dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH,
AN-QP Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II và tháng 4/2022, giao Văn phòng
HĐND&UBND huyện tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh phát hành.
2. Nhiệm vụ trong thời gian đến:
- Yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương; nhất là người đứng đầu các
phòng, ban, địa phương phải phát huy tinh thần trách nhiệm, phải tích cực nghiên
cứu, linh hoạt nhạy bén và chủ động đề ra những giải pháp khả thi, phối hợp tốt, tập
trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vấn đề khó khăn, tồn tại kéo dài trong
thời gian qua. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung công
việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và một số nhiệm vụ trong tháng 4/2022 đã
nêu trong báo cáo; đảm bảo kiểm soát tốt chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện
nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc của các cơ quan, đơn vị,
địa phương.
- Khẩn trương tham mưu UBND huyện giải quyết có hiệu quả những vấn đề
bức xúc, nổi cộm theo thời gian, lộ trình tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày
10/3/2022 của UBND huyện và Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 18/01/2022 của Ban
Thường vụ Huyện ủy; đinh kỳ hằng tháng báo cáo kết quả về UBND huyện để theo
dõi, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ.
- Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải quyết hồ sơ, thủ tục
hành chính cho công dân; nhất là hồ sơ, thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai. Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc ký số
văn bản đi trực tiếp trên phần mềm Q-Office theo đúng quy trình, nghiệp vụ khi
ban hành văn bản đi (trừ văn bản mật); đồng thời thực hiện quy trình luân chuyển,

xử lý văn bản trên hệ thống Q-Office. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện theo
dõi, kiểm tra, chuyển trả lại các văn bản của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn
gửi đến không đúng quy định nêu trên.
- Chuẩn bị chu đáo các nội dung văn kiện và các điều kiện cần thiết khác tổ
chức thành công công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu
phòng thủ cấp xã năm 2022.
- Duy trì chế độ tiếp công dân định kỳ theo quy định; giải quyết dứt điểm các
đơn thư KN-TC tồn đọng, mới phát sinh theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiếp tục ưu tiên hàng đầu, tập trung cho công tác tiêm vắc xin (tiêm vét cho
người chưa tiêm đủ liều cơ bản, tiêm mũi nhắc lại, xây dựng kế hoạch tiêm cho trẻ
5-11 tuổi, kiểm tra, rà soát và điều chỉnh số liệu tiêm cho người trên 18 và 12-17
tuổi) và phân tầng điều trị người dương tính Covid-19 theo đúng quy định (tại nhà,
tầng 1 tại 02 khu thu dung điều trị, tầng 2 tại Trung tâm Y tế Quế Sơn).
- Các chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư phối hợp với các ngành, địa phương liên
quan tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác BTTH - GPMB,
lập Phương án BTTH-GPMB gửi Phòng TN&MT huyện thẩm định, trình UBND
huyện phê duyệt theo đúng quy định. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư
các công trình, dự án năm 2022, các công trình khắc phục thiên tai năm 2021, các
công trình chuyển tiếp để sớm triển khai thi công, thường xuyên báo cáo tiến độ thực
hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để UBND
huyện theo dõi, chỉ đạo.
3. Nhiệm vụ cụ thể cần tập trung của một số cơ quan, đơn vị và địa phương:
3.1 Phòng NN&PTNT huyện:
- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp chăm sóc lúa,
và các loại cây trồng, chỉ đạo thu hoạch và đánh giá năng suất lúa nước trời; thống
kê kịp thời, đầy đủ diện tích lúa, hoa màu thiệt hại do đợt thời tiết dị thường vừa
qua. Tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành công tác tiêm phòng cho gia súc, gia
cầm đợt 1/2022. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật
nuôi, nhất là dịch Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Triển khai kế hoạch
trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng năm 2022; thực hiện tốt công tác phòng cháy,
chữa cháy rừng; xây dựng Phương án chống hạn năm 2022.
- Phối hợp, hướng dẫn các xã xây dựng NTM chủ động rà soát kế hoạch, lộ
trình và chủ động tham mưu thực hiện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thực hiện
Chương trình nông thôn mới, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch
đã đề ra trong năm 2022.
- Phối hợp với KTHT, TNMT, các xã, thị trấn rà soát, tham mưu UBND
huyện thu hút và giải quyết vướng mắc các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện
(Trang trại chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản tại Quế Minh; Khu chăn nuôi bò tại

Quế Xuân 2; Trang trại chăn nuôi bò tập trung tại Quế Thuận; Trang trại chăn nuôi
lợn tại thôn Phương Nghệ, Quế Phú; Trang trại chăn nuôi vịt tại Quế Châu…).
- Tham mưu triển khai thực hiện Đề án, kế hoạch phát triển KTV, KTTT trên
địa bàn huyện; Hội thảo chuyển đổi mô hình HTX truyền thống sang HTX kiểu
mới hoạt động theo Luật HTX, Luật doanh.
3.2. Phòng TC-KH huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các
ngành, địa phương liên quan (được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu
tư các công trình, dự án) hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các công
trình, dự án; kịp thời tham mưu UBND huyện phân bổ các nguồn vốn theo quy
định và điều hành ngân sách đảm bảo linh hoạt, phù hợp, đúng quy định.
3.3. Phòng KT&HT huyện:
- Đôn đốc UBND các xã hoàn thành, tổ chức nghiệm thu các tuyến đường
thuộc Chương trình KCH các tuyến ĐH, GTNT năm 2021 (đợt 1), đợt 2/2021 theo
chỉ tiêu UBND tỉnh đã phê duyệt.
- Tập trung thẩm định, tham mưu phê duyệt các công trình, dự án đảm bảo
triển khai kịp thời. Tham mưu, đề nghị Sở KHCN hỗ trợ, bảo vệ thương hiệu Gà
tre Đèo le và khôi phục vùng nuôi, đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm này.
- Kiểm tra, rà soát hiện trạng các cụm CN, tập trung tham mưu đầu tư xây
dựng hạ tầng, thu hút đầu tư, tăng tỷ lệ lấp đầy các cụm CN.
3.4. Phòng TN&MT huyện:
- Khẩn trương tham mưu UBND huyện phê duyệt giá đất một số công trình,
dự án để đẩy nhanh tiến độ GPMB, triển khai thi công công trình (Khu Phố chợ
Đông Phú; Khu dân cư số 02, thị trấn Đông Phú; Trường THPT Trần Đại Nghĩa;
khu TĐC thôn 3, 4 Hương An…).
- Chủ động, linh hoạt phối hợp trong việc phê duyệt phương án ĐBTHGPMB phục vụ các công trình, dự án; chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong việc
giải quyết thủ tục đất đai, chú ý thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục trên phần mềm
MCĐT, ký số,…
3.5. Phòng VH&TT huyện:
- Tham mưu UBND huyện tổ chức họp các Tiểu ban, xây dựng kế hoạch,
chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng
Cấm Dơi; xây dựng Kế hoạch khôi phục và phát triển loại hình nghệ thuật tuồng,
dân ca trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2030 để triển khai thực hiện.
- Tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh thu hồi Dự án Khu du lịch sinh thái
Nước Mát – Đèo Le của Công ty Thịnh Thuận Quảng Nam để kêu gọi, thu hút nhà
đầu tư tiềm năng khác; xúc tiến kêu gọi đầu tư vào Suối Tiên.

- Phối hợp phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND triển khai kế hoạch
chuyển đổi số sao cho hiệu quả; trước mắt là thành lập Tổ công tác đi kiểm tra,
hướng dẫn xử lý số hồ sơ tồn đọng; hằng tuần theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết
hồ sơ, thủ tục hành chính trên phần mềm MCĐT để đôn đốc, nhắc nhở thực hiện.
- Tổ chức tập luyện, tham gia các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội
TDTT tỉnh Quảng Nam đạt kết quả cao.
- Lập hồ sơ, triển khai đầu tư Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông
tin – viễn thông đối với Đài Truyền thanh cơ sở xã Quế Xuân 1.
3.6. Ngành Giáo dục và Đào tạo: Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học
trong tình hình dịch bệnh Covid-19; tổ chức kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học
2021-2022 ở các cấp học theo quy định. Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS
năm học 2021-2022 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 đảm bảo chất
lượng, đúng quy định. Tổng hợp, phối hợp Phòng TC-KH xây dựng Kế hoạch danh
mục mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa vệ sinh trường lớp trên địa bàn huyện năm
2022 để triển khai thực hiện đảm bảo hợp lý, tránh lãng phí, phát huy hiệu quả sau
đầu tư.
3.7. Phòng LĐ-TB&XH huyện: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả
chính sách thoát nghèo, giảm nghèo bền vững theo quy định. Thực hiện tốt việc lập
hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ, chính sách đảm bảo đúng quy định; kiểm tra có
hay không việc chạy làm chế độ, chính sách như thông tin dư luận và đơn thư hiện
nay đang phản ảnh. Lập hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt đầu tư cải tạo, sửa chữa
NTLS xã Quế Hiệp, Quế Phong, Quế Thuận đảm bảo tiến độ; chú ý năng lực nhà
thầu, tư vấn giám sát đảm bảo chất lượng coong trình.
3.8. Thanh tra huyện: Triển khai các cuộc Thanh tra theo kế hoạch và các
cuộc Thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND huyện đảm bảo tiến độ, chất
lượng. Khẩn trương tham mưu thành lập Tổ kiểm tra việc giải quyết thủ tục về đất
đai trong 5 năm gần đây.
3.9. Phòng Nội vụ:
- Nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện công tác CCHC đảm bảo hiệu
quả; cuối năm đánh giá đúng, chính xác đúng thực tế công tác CCHC ở các địa
phuong, đơn vị.
- Tham mưu thành lập các Tổ kiểm tra công tác CCHC, thực hiện chuyển đổi
số nhằm kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phuong, đơn vị trên tinh thần phải
quyết liệt, chuyển màu trên bản đồ thể chế của tỉnh; đồng thời theo dõi kỹ, gắn
trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu, làm cơ sở đánh giá, xếp
loại hằng tháng, cả năm.
3.10. Văn phòng HĐND-UBND theo dõi, kiểm tra, chuyển trả lại các văn
bản của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn gửi đến không đúng quy định. Tổng
hợp, theo dõi tình hình tham mưu, thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo uỷ ban giao đối

với các phòng, ban chuyên môn và các địa phương; hằng tháng phối hợp phòng Nội
vụ tham mưu đánh giá, nhận xét tập thể cá nhân làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối
năm.
3.11. UBND các xã, thị trấn:
- Khẩn trương rà soát lại quy hoạch xây dựng NTM của địa phương mình,
kịp thời đề xuất điều chỉnh những vấn đề bất cập, không còn phù hợp trong giai
đoạn hiện nay để triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch, lộ trình xây
dựng NTM đã đề ra.
- Các xã được chọn triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn
huyện năm 2022, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; khảo sát đầu
tư hạ tầng; ban hành kế hoạch; thành lập các Tổ công nghệ cộng đồng, hỗ trợ,
hướng dẫn người dân; lắp đặt mạng Wifi tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố …
- Nghiêm túc thực hiện việc ký số văn bản đi trực tiếp trên phần mềm QOffice theo đúng quy trình, nghiệp vụ khi ban hành văn bản đi (trừ văn bản mật);
đồng thời thực hiện quy trình luân chuyển, xử lý văn bản trên hệ thống Q-Office,
phần mềm Một cửa điện tử và các phần mềm khác.
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình theo chức năng, nhiệm
vụ được giao, nhất là trong việc phối hợp cung cấp thông tin, nguồn gốc đất đai,
tình trạng pháp lý thửa đất,…
Trên đây là chủ trương chung, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ
tịch UBND các xã, thị trấn liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai
thực hiện đạt kết quả./Nơi nhận:
- TT. TVHU;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các ngành; UBND các xã, thị trấn;
- Phòng VH&TT huyện (đăng cổng TTĐT);
- CPVP, CV;
- Lưu VT.
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