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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Tuyên 

tại phiên họp bổ sung của UBND huyện tháng 03 năm 2023 

 

Ngày 21 tháng 03 năm 2023, UBND huyện tổ chức phiên họp bổ sung 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.  

Tại cuộc họp UBND huyện đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Nghe và cho ý 

kiến về Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Yên Thành  

vào năm 2025 và định hướng Nông thôn mới đến năm 2030; Kế hoạch triển khai Đề án 

phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ trên địa 

bàn huyện Yên Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình về ý kiến 

trình cấp thẩm quyền cho chủ trương đấu giá để cho thuê đất sử dụng vào mục đích 

thương mại dịch vụ tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành. 

Sau khi nghe báo cáo của Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT, Trưởng phòng 

Tài nguyên & MT và ý kiến thảo luận của các thành phần đại biểu dự họp, Chủ tịch 

UBND huyện Phan Văn Tuyên kết luận: 

1. Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Yên 

Thành vào năm 2025 và định hướng Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030; Kế hoạch 

triển khai Đề án phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và 

tiêu thụ trên địa bàn huyện Yên Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

UBND huyện thống nhất nội dung 2 Đề án do phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị, 

giao phòng Nông nghiệp & PTNT: 

- Căn cứ vào nội dung Đề án xây dựng Nông thôn mới nâng cao huyện Yên 

Thành đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tổ chức xây dựng Kế hoạch Đề án tổng 

thể xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Yên Thành vào năm 2025 và định hướng 

Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030 triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, có phụ 

lục, biểu mẫu kèm theo nêu rõ chỉ tiêu thực hiện từng giai đoạn, trên cơ sở đó xây dựng 

Kế hoạch cụ thể hàng năm theo kế hoạch năm của UBND huyện để chỉ đạo đạt được 

những chỉ tiêu, tiêu chí đề ra; 

- Căn cứ vào Đề án phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tổ chức xây 

dựng Kế hoạch đề án giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó xây dựng 

Kế hoạch thực hiện đề án từng giai đoạn: giai đoạn 2023-2025, 2025-2030, có phụ lục, 

biểu mẫu kèm theo nêu rõ chỉ tiêu thực hiện từng giai đoạn để chỉ đạo triển khai thực 

hiện đạt kết quả cao theo kế hoạch đề ra; 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Đề án; 



- Giao các phòng, ngành UBND huyện, trên cơ sở Kế hoạch Đề án xây dựng 

Nông thôn mới nâng cao huyện Yên Thành vào năm 2025 và định hướng Nông thôn 

mới kiểu mẫu đến năm 2030 chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hàng năm triển 

khai thực hiện trên địa bàn theo quy định. 

2. Tờ trình về ý kiến trình cấp thẩm quyền cho chủ trương đấu giá để cho thuê 

đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ tại xã Tây 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 bổ sung 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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