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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thủy 

tại buổi làm việc với các ngành, địa phương về thực hiện  

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 

 

Chiều ngày 30/9/2022, tại trụ sở HĐND&UBND huyện (tầng 3) đã tiến hành 

buổi làm việc với các ngành, địa phương về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì 

cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TC-KH, 

Phòng Dân tộc, Phòng NN&PTNT, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm GDNN-

GDTX, Phòng Kinh tế và Hạ Tầng, Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng LĐ&TBXH, 

Trung tâm VH-TT-DL&TT, Tổ công tác CTMT huyện.  

Sau khi nghe các ngành, các địa phương báo cáo tiến độ triển khai thực 

hiện các Chương trình MTQG năm 2022, ý kiến tham gia của các thành phần dự 

họp; Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thủy chủ trì kết luận:  

Thời gian qua, đa số các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo và triển 

khai thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG năm 2022 theo nhiệm vụ 

được giao. Bên cạnh đó, còn một số đơn vị, địa phương tiến độ thực hiện còn 

chậm theo yêu cầu của UBND huyện. 

Để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Chương trình MTQG trong thời 

gian tới, đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Trưởng các cơ quan: Phòng Dân tộc huyện, Phòng Nông 

nghiệp&PTNT huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện:  

- Theo nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, các đơn 

vị, địa phương triển khai thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 và giai 

đoạn 2022-2025 đảm bảo tiến độ và nội dung theo quy định. 

- Định kỳ và thường xuyên tổng hợp báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện các Chương trình về UBND huyện biết, chỉ đạo. 

2. Các đơn vị, địa phương được giao thực hiện Vốn sự nghiệp các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn: 

Hoàn thiện nội dung đăng ký thực hiện, đối tượng thụ hưởng và mức vốn 

cụ thể theo quy định; hoàn thành và gửi về Phòng Dân tộc huyện, Phòng Nông 

nghiệp&PTNT huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để thẩm 

định theo chức năng nhiệm vụ trước ngày trước ngày 06/10/2022 

Các phòng chuyên môn chịu trách báo cáo kết quả thẩm định về gửi về 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để tổng hợp tham mưu UBND huyện phê 

duyệt theo quy định trước ngày 07/10/2022. 
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3. Các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư nguồn 

Vốn đầu tư phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022: Khẩn 

trương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định gửi về Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 7/10/2022. 

* Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Chủ động thẩm định Hồ sơ và dự toán 

thiết kế bản vẽ thi công theo đảm bảo đúng quy định. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Tổ công tác CTMT huyện: 

4.1. Hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định, 

báo cáo Lãnh đạo UBND huyện về nội dung, thành phần hồ sơ và các tài liệu liên 

quan đến các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn để xin ý kiến HĐND 

huyện tại kỳ họp chuyên đề. Hoàn thành và báo cáo trước 16h00, ngày 

10/10/2022. 

4.2. Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn 

vị, địa phương triển khai thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 và giai 

đoạn 2022-2025 đảm bảo tiến độ và nội dung theo quy định. 

4.3. Chịu trách nhiệm, kiểm tra tổng hợp tham mưu UBND huyện về mức vốn 

phân bổ cho các dự án, công trình để trình HĐND huyện theo đúng quy định. 

UBND huyện báo để đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:                  
- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h);  

- Tổ công tác CTMT huyện; 
- Lãnh đạo VP, các CV;                                                                                          

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

  Trần Khắc Hà 
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