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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Tuyên 

tại phiên họp thường kỳ của UBND huyện tháng 03 năm 2023 

 

Ngày 09 tháng 03 năm 2023, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 

năm 2023 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Tuyên. Thành phần 

tham dự gồm có: Các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan 

đơn vị trực thuộc và các ngành liên quan. Cùng dự có Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy và Trưởng các đoàn thể cấp huyện. 

Tại cuộc họp UBND huyện đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo tổng 

hợp tình hình KT - XH tháng 02/2023, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023; Báo cáo công 

tác phòng chống tham nhũng; Công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Kế 

hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2023; Thông qua Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng 

nông thôn mới nâng cao huyện Yên Thành giai đoạn 2022-2025; Đề án phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kỷ niệm 121 năm ngày sinh 

đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2023); Báo cáo tiến độ thực hiện các công 

trình xây dựng cơ bản; Báo cáo đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển năm học 2021-

2022, xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2023-2024; Thông qua Kế hoạch chuyển 

đổi số năm 2023; Thông qua Kế hoạch triển khai chương trình vận động hỗ trợ xây nhà 

cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Yên Thành 

giai đoạn 2023-2025; Tờ trình về việc xin ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm 

việc, sân phơi và kho bãi của Hợp tác xã Lâm Nghiệp Mã Thành tại xã Mã Thành, 

huyện Yên Thành. 

Sau khi nghe báo cáo của các phòng, ban, ngành liên quan và ý kiến thảo luận 

của các thành phần đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Tuyên kết luận:  

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023, Nhiệm vụ trọng tâm 

tháng 03 năm 2023. 

1. Kết quả đạt được: 

Trong Quý 1/2023 các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết của 

HĐND huyện, Kế hoạch năm 2023; chủ động trong việc xây dựng kịch bản tăng 

trưởng, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm. 

 Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực, 

cụ thể: 

- Thu - Chi ngân sách: Thu ngân sách trên địa bàn tháng 2 tháng đầu năm 2023 

đạt 79,56 tỷ đồng, đạt 18,45% dự toán tỉnh giao, đạt 14,98% dự toán HĐND huyện 

giao, bằng 50% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 



50,45 tỷ đồng, đạt 16,82% dự toán tỉnh, đạt 12,62% dự toán huyện, thu ngoài đất đạt 

29,11 tỷ đồng, đạt 22,19% dự toán tỉnh, huyện giao. 

- Nông - Lâm - Thủy Sản: Tính đến đầu tháng 3 diện tích lúa Xuân đã gieo cấy 

12.718,27 ha, đạt 99,8% KH,  bằng 99,31 % so với cùng kỳ năm 2022; ngô đã trỉa 

708,55 ha đạt 83,4 % KH, bằng 97 % so với cùng kỳ năm 2022; khoai lang đã trồng 

74,1 ha đạt 49,4% KH,  bằng 94 % so với cùng kỳ năm 2022; Lạc đã trỉa 123 ha đạt 

61,5 % KH, bằng 90,4 % so với cùng kỳ năm 2022; Rau các loại đã trồng 724,82 ha đạt 

50 % KH, bằng 105,3 % so với cùng kỳ năm 2022; Sản lượng nấm thu hoạch từ đầu 

năm đến nay 34,72 tấn, bằng 155,7% cùng kỳ năm 2022; Mía đã trồng 93,8 ha đạt 46,9 

% KH, bằng 65 % so với cùng kỳ năm 2022 (trồng mới 82,2 ha); Sắn đã trồng 221 ha 

đạt 73,7 % KH, bằng 95,9 % so với cùng kỳ năm 2022; Dứa hiện nay còn 90,93 ha. 

- Công nghiệp - Xây dựng: Ban hành kế hoạch phát triển giao thông nông thôn 

2023 và Kế hoạch giao thông nông thôn quý 1/2023 với các nội dung: Công tác thực 

hiện quy hoạch giao thông nông thôn, công tác xây dựng và duy tu sữa chữa hệ thống 

giao thông nông thôn, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông… Trong tháng phối hợp với công an huyện và các phòng, ban, 

ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện công tác kiểm tra thị 

trường chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn toàn huyện. 

- Tài nguyên - Môi trường: Tổ chức đấu giá đất ở cho các xã: Long Thành, Mỹ 

Thành, Xuân Thành và Công Thành, số tiền trúng đấu giá là: 19.654.137.000 đồng 

(Mười chín tỷ, sáu trăm năm mươi bốn triệu, một trăm ba mươi bảy ngàn đồng chẵn). 

Tiếp tục tham mưu chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã: Kim Thành, Bảo 

Thành, Xuân Thành, Tiến Thành, Hồng Thành và Tân Thành. 

- Các lĩnh vực văn hóa-xã hội ngày càng được quan tâm chỉ đạo. Chỉ đạo tổ chức 

thành công lễ hội Đền Cả - Hoa Thành, Đền Đức Hoàng - Phúc Thành với quy mô cấp 

huyện đã thu hút hàng ngàn du khách thập phương tham dự Lễ hội. Cổng thông tin điện 

tử huyện ngày càng được nâng cao về chất lượng tính đến ngày 7/3/2022 đã đăng tải 68 

tin bài, và 139 văn bản chỉ đạo điều hành trên Cổng thông tin điện tử. Ngành Giáo dục 

& ĐT tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, trong tháng tổ chức tham gia dự thi học 

sinh giỏi cấp tỉnh cho học sinh lớp 9, kết quả đạt 63/93 học sinh đạt giải (03 giải Nhất, 

15 giải Nhì, 17 giải Ba, 28 giải Khuyến khích). Triển khai thực hiện tốt công tác chính 

sách an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, 

tính đến nay đã triển khai tiêm vắc xin Covid-19 (đợt 73): Đối với người từ 18 tuổi trở 

lên tiêm đủ 2 mũi vắc xin đạt 103,74.%; Tiêm bổ sung 4442/146113 mũi, đạt 3%; Tiêm 

nhắc lần 1 với 158706/146113 mũi, đạt 108.62%; Tiêm nhắc lần 2 với 26708/27317 đạt 

97.77%; Đối với trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 2: 22995/22379 mũi, đạt 

104.67%; Tiêm mũi 3: 21417/22379 mũi, đạt 98.70 %; Đối với trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm 

mũi 1: 32779/34437 mũi, đạt 95.19%; Tiêm mũi 2: 27532/34437 mũi, đạt 79.95%. 

- Tình hình an ninh chính trị cơ bản được đảm bảo tốt. Triển khai nhiệm vụ và 

phối hợp các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tham mưu cho UBND huyện tổ 

chức tốt Lễ giao, nhận quân cho 264 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 và tổ chức  ra 

quân huấn luyện trên địa bàn huyện năm 2023 đảm bảo đúng kế hoạch và yêu cầu đặt ra. 

 



2. Khó khăn, hạn chế:  

- Tình hình kinh tế - xã hội ở một số lĩnh vực vẫn còn nhiều khó khăn, hạn 

chế do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. 

- Thời tiết diễn biến khá phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, đặc biệt là 

trong sản xuất nông nghiệp.  

- Thời gian qua lịch đóng nước nông giang để tu sữa các công trình thủy lợi chưa 

hợp lý, thiếu nước làm ảnh hưởng đến sự phát triển lúa trồng vụ xuân đồng thời tạo 

điều kiện cho chuột ra ruộng cắn phá lúa diện rộng trên địa bàn huyện. 

- Dịch tả lợn châu phi vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp, trong tháng xảy ra tại 2 

hộ, thuộc xã Phúc Thành, số lợn ốm chết tiêu huỷ 17 con lợn, trọng lượng 1148 kg. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023: 

Các cấp, các ngành tập trung tổ chức thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ được 

giao; kịp thời triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã 

hội năm 2023; bám sát các nội dung để điều hành, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các 

mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. 

3.1. Lĩnh vực Kinh tế: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT:  

+ Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại vụ Xuân 

năm 2023; trồng rừng vụ Xuân năm 2023 theo các dự án, chương trình. Chỉ đạo công 

tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và tiêm phòng vắc xin cho đàn gia 

súc, gia cầm, đàn chó vụ Xuân năm 2023. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm; 

Triển khai thực hiện kế hoạch Đề án nông thôn mới nâng cao huyện Yên Thành giai 

đoạn 2022-2025 và Đề án Phát triển Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao gắn với chế 

biến và tiêu thụ trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kiểm tra, 

đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2023. Tiếp nhận và 

phân bổ xi măng cho các xã triển khai làm giao thông nông thôn; làm việc với các xã 

đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2023. 

 - Phòng Tài nguyên & MT:  

 + Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023; 

Trình Sở Tài nguyên và Môi trường thống kê ngành theo Thông tư 20/2018/TT-

BTNMT; Thực hiện phối hợp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện hoàn thiện hồ sơ 

cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về công tác đấu giá đất ở năm 2023; 

 + Tổ chức đấu giá QSD đất ở các xã: Hoa Thành, Bảo Thành, Xuân Thành, 

Tiến Thành và Long Thành; Xây dựng giá khởi điểm, tham mưu UBND huyện chủ 

trương đấu giá xã Viên Thành, Phú Thành, Thọ Thành, Kim Thành và Nam Thành. 

Hoàn thiện hồ sơ GPMB dự án: Hạ tầng cơ sở hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vay vốn 

ADB qua các xã: Phúc Thành, Lăng Thành;  

 + Tổ chức GPMB đường QL 7A, 7C; tuyến đường Bệnh viện - Tân Thành và 

một số tuyến đường nội thị. Triển khai công tác GPMB đường Du lịch tại xã Bắc, Xuân 

và Tăng Thành; Kiểm tra hồ sơ các xã đăng ký nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu 

2023. Tăng cường quản lý về đất đai, khoáng sản và môi trường theo thẩm quyền. 

- Phòng Kinh tế - HT:  



+ Chủ động theo dõi tình hình diễn biến của thị trường, biến động của thị trường 

đặc biệt là thị trường xăng, dầu trên địa bàn; Rà soát, đánh giá hoạt động sản xuất công 

nghiệp ngay từ đầu năm; 

+ Tập trung hỗ trợ thúc đẩy tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp tạo điều kiện 

thuận lợi cho các hoạt động thương mại, dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo phát 

triển ổn định cân đối trên địa bàn huyện.   

+ Triển khai Kế hoạch giao thông nông thôn năm 2023 và hoàn thiện hệ thống 

biển báo, gờ giảm tốc, xử lý các điểm đen giao thông... trên địa bàn huyện;  

+ Triển khai mở rộng điểm giao cắt đường Hợp Thành - Bệnh viện và đường cứu 

hộ, cứu nạn từ bờ tả sông Sông Sở đến sông Bàu Chèn; Ra quân giải tỏa hành lang an 

toàn giao thông;  

+ Hoàn thành di dời đường điện 220Kv thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam; 

+ Tiến hành kiểm tra ngoại tuyến cao tốc phục vụ cho công tác chuẩn bị bàn 

giao. Tiếp tục giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án cầu Đồng Ruồng. 

- Phòng Tài chính - KH: 

+ Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách đảm bảo theo kế hoạch 

đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo thu nợ đọng thuế, thu các khoản thu ngoài thuế, đẩy 

mạnh công tác đấu giá đất năm 2023. Theo dõi, đôn đốc các phòng ngành, UBND các 

xã, thị trấn về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2023.  

+ Tham mưu điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Tiết 

kiệm các khoản cho ngân sách, nhất là chi thường xuyên; tăng cường công tác kiểm 

soát chi, đảm bảo chi đúng, chi đủ và chi có hiệu quả. 

+ Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn 

đầu tư công năm 2023; quyết toán công trình xây dựng cơ bản; xây dựng kế hoạch, theo 

dõi tiến độ thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải ngân của từng dự án. 

3.2. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội: 

 - Phòng Văn hóa - TT: Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 

3/2023; Nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử; đôn đốc, hướng dẫn các 

đơn vị tăng cường sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành IOFFICE, chữ ký số 

của Ban cơ yếu chính phủ; theo dõi tình hình báo chí và dư luận phản ánh; Xây dựng và 

triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện; Tổ chức hội 

thảo chuyển đổi số huyện Yên Thành. 

- Phòng Giáo dục & ĐT: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học được giao. Tổ 

chức các hoạt động chào mừng 8/3, 26/3. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc 

Mầm non; kiểm tra giữa kỳ lớp 4, 5; Thi câu lạc bộ Toán tuổi thơ cấp cụm; Khảo sát 

học sinh giỏi lớp 8. Tư vấn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí nông thôn 

mới năm 2023 và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công nhận và công nhận lại trường đạt 

chuẩn Quốc gia. 

- Phòng Y tế:  

+ Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tập trung công tác khám chữa bệnh, 

chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là việc đảm bảo thuốc, hóa chất, trang thiết 

bị, vật tư tiêu hao, vật tư y tế,... 



+ Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và các bệnh truyền nhiễm; 

đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo đúng KH được giao; Đôn đốc 

kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý tốt công tác hành ngề y dược tư nhân. 

- Phòng Lao động, TB & XH: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người 

dân tham gia BHYT đặc biệt là người thuộc hộ có mức sống trung bình, BHYT hộ gia 

đình. Rà soát đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ nghệ nhân theo Nghị định 109/2015/NĐ-

CP. Tích hợp số dữ liệu thẻ BHXH, BHYT đối với các đối tượng. 

3.3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà 

nước; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Các ngành, các cấp chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt Chỉ thị 17 của Chính phủ và 

các nội dung khác liên quan. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính, đề 

cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính 

tại mỗi đơn vị, cơ quan. 

- Giao phòng Nội vụ tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo luật định. 

3.4. Quốc phòng, an ninh: 

- Công an huyện: Tiếp tục đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiểm soát, xử lý 

nghiêm các vị phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác phòng cháy, chữa 

cháy; nắm bắt tình hình về ANTT để kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả, không để xảy 

ra đột xuất, bất ngờ. 

+ Giao Công an huyện tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; triển 

khai kịp thời các văn bản Đề 06 của Chính phủ do cấp trên yêu cầu thực hiện. 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện: Duy trì nghiêm túc, chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, 

trực ban, trực chiến, tổ chức tuần tra KSQS, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Chủ 

động theo dõi nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý tình hình, không để bị động bất 

ngờ. 

+ Giao BCH Quân sự huyện: Tổ chức huấn luyện DQTV cho 07 cụm (năm thứ 

nhất) và huấn luyện DQTV từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 cho các địa phương trên địa bàn; 

Tham mưu, ban hành Kế hoạch diễn tập trong khu vực phòng thủ cho 10 xã năm 2023. 

II. Các nội dung thuộc thẩm quyền UBND huyện: 

1. Báo cáo tổng hợp tình hình KT - XH tháng 02/2023, nhiệm vụ trọng tâm 

tháng 3/2023. UBND huyện thống nhất nội dung do Văn phòng HĐND-UBND huyện 

chuẩn bị, giao Văn phòng HĐND-UBND huyện hoàn thiện nội dung báo cáo theo quy 

định. 

2. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng. UBND huyện thống nhất nội 

dung do Thanh tra huyện chuẩn bị, giao Thanh tra huyện căn cứ vào các ý kiến của các 

thành phần dự họp hoàn thiện nội dung báo cáo theo quy định. 

3. Công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. UBND huyện thống nhất 

nội dung do Thanh tra huyện chuẩn bị, giao: 

- Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện - Hoàng Danh Truyền chủ trì cuộc họp, rà soát 

các nội dung xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trên địa bàn huyện (triển khai 

cuộc họp trong tháng 3/2023); chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp các phòng, ngành, đơn 



vị, địa phương liên quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán xử lý kịp thời các nội dung vụ 

việc. Trường hợp diễn biến nội dung vụ việc phức tạp, khó giải quyết, giao Thanh tra 

huyện tổng hợp trình tại cuộc họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2023 xin ý kiến chỉ 

đạo. 

- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi các nội dung vụ việc giải quyết 

của tòa án các cấp, cắn cứ vào trách nhiệm của phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan 

tham mưu văn bản giao việc chịu trách nhiệm giải quyết theo quy định. 

4. Kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2023. UBND huyện thống nhất nội dung do 

phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị, giao phòng Nông nghiệp & PTNT: Tập trung 

chỉ đạo cơ sở về vấn đề liên kết, liên doanh bằng các cánh đồng kiểu mẫu với mục đích 

ổn định, sản suất đạt năng suất và chất lượng cao, đảm bảo về phát triển kinh tế đặc biệt 

là hạn chế diện tích đất bỏ hoang trong vụ hè thu. 

5. Thông qua Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện 

Yên Thành giai đoạn 2022-2025. UBND huyện thống nhất nội dung do phòng Nông 

nghiệp & PTNT chuẩn bị, giao phòng Nông nghiệp & PTNT, giao phòng Nông nghiệp 

& PTNT trên cơ sở ý kiến của các thanh phần đại biểu hoàn thiện nội dung Kế hoạch 

theo yêu cầu và trình Ban Thường vụ Huyện ủy vào thời gian tới (trình thông qua Kế 

hoạch giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch năm 2023). 

6. Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. UBND huyện thống 

nhất nội dung do phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị, giao phòng Nông nghiệp & 

PTNT, giao phòng Nông nghiệp & PTNT trên cơ sở ý kiến của các thành phần đại biểu 

hoàn thiện nội dung Kế hoạch theo yêu cầu và trình Ban Thường vụ Huyện ủy vào thời 

gian tới (trình thông qua Kế hoạch giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch năm 2023). 

7. Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

UBND huyện thống nhất nội dung do phòng Tư pháp chuẩn bị, giao phòng Tư pháp:  

- Phối hợp Sở Tư pháp và các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng cơ 

sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và triển khai thực hiện trong 

thời gian tới. 

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành liên quan chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ 

phục vụ các đoàn kiểm tra của cấp trên theo quy định. 

- Để đảm bảo chặt chẽ tính pháp lý cho hồ sơ xử phạt hành chính, các phòng, 

ban, ngành, đơn vị liên quan phải ghi rõ mốc thời gian vi phạm, thời gian xử lý, thời 

gian thực hiện và các nội dung liên quan khác khi tham mưu hồ sơ xử phạt. 

8. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kỷ niệm 121 năm ngày sinh đồng chí 

Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2023). UBND huyện thống nhất nội dung do phòng 

Văn hóa - TT chuẩn bị, giao phòng Văn hóa - TT: 

- Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền về bề nổi và trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phan Đăng Lưu; 

 - Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, phối hợp với Văn 

phòng Huyện ủy tổ chức tốt lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm đồng chí Phan 

Đăng Lưu. 

9. Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. UBND huyện thống 

nhất nội dung do Ban quản lý các Dự án huyện chuẩn bị, giao Ban quản lý các Dự án 



hoàn thiện nội dung báo cáo theo quy định; chuẩn bị các tài liệu liên quan tham mưu 

cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Thanh Hà chủ trì vào thời gian tới. 

10. Báo cáo đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển năm học 2021-2022, xây 

dựng kế hoạch phát triển năm học 2023-2024. UBND huyện thống nhất nội dung do 

phòng Giáo dục & ĐT chuẩn bị, giao phòng Giáo dục & ĐT: 

- Căn cứ vào ý kiến của các thành phần đại biểu dự họp hoàn thiện nội dung báo 

cáo theo quy định; 

- Xây dựng phương án chuyển cán bộ biệt phái của phòng Giáo dục & ĐT về 

làm việc lại tại đơn vị nếu có nguyện vọng; lên phương án luân chuyển cán bộ phục vụ 

của phòng Giáo dục & ĐT tham gia công tác tại các trường học thiếu viên chức kế toán 

để giải quyết vấn đề công tác tài chính kế toán, hồ sơ thủ tục đảm bảo hiệu quả. 

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hơp các phòng, ngành, đơn vị liên quan tham mưu 

UBND huyện công tác tuyển biên chế giáo viên phục vụ năm học 2023-2024 theo đúng 

quy định. 

11. Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. UBND huyện thống nhất nội dung do 

phòng Văn hóa - TT chuẩn bị, giao phòng Văn hóa - TT trên cơ sở ý kiến phát biểu của 

các thành phần đại biểu tham dự hoàn thiện nội dung Kế hoạch theo yêu cầu; tham mưu 

UBND huyện tổ chức hội thảo về nội dung Chuyển đổi số huyện Yên Thành giai đoạn 

2022-2025 có tính đến 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 (thực hiện trong 

tháng 3/2023). 

12. Kế hoạch triển khai chương trình vận động hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, 

người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Yên Thành giai đoạn 2023-

2025. UBND huyện thống nhất nội dung do phòng Lao động, Thương binh & XH 

chuẩn bị, giao phòng Lao động, Thương binh & XH căn cứ vào văn bản quy định cấp 

trên, phối hợp với UBMTTQVN huyện triển khai thực hiện nội dung theo kế hoạch. 

13. Tờ trình về việc xin ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc, sân 

phơi và kho bãi của Hợp tác xã Lâm Nghiệp Mã Thành tại xã Mã Thành, huyện Yên 

Thành. UBND huyện thống nhất nội dung do phòng Tài nguyên & MT chuẩn bị, giao 

phòng Tài nguyên & MT trên cơ sở ý kiến của các thành phần dự họp hoàn thiện nội 

dung báo cáo và các văn bản liên quan trình Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian 

tới. 

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Tuyên tại 

phiên họp tháng 3 năm 2023, UBND huyện thông báo để các Phòng, Ban, Nghành, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cá nhân biết và triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
Nơi nhận:                TL. CHỦ TỊCH 
- Văn phòng UBND tỉnh;               KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Thường trực Huyện ủy;          PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

- Thường trực HĐND huyện;                  (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện 

- Ban Tuyên giáo HU; Văn phòng HU; 

- UB MTTQ và các đoàn thể khối dân;          

- Trưởng các phòng ban ngành;             

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn (gửii Gmail);                          Nguyễn Như Hoàn 
- Cổng thông tin điện tử; 



- Lưu: VT, TH. 
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