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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại hội nghị giao ban công tác tuần, ngày 28/3/2022 

   

Ngày 28/3/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả 

công tác tuần 12, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần 13 năm 2022. Đồng chí 

Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; Trưởng các Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính 

– Kế hoạch; đại diện lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD huyện; Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các đồng chí 

tham dự Hội nghị, thay mặt UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ trong tình hình tuần, đồng thời thực hiện những nội dung sau:  

1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

- Tiếp tục tập trung cao tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Tổ chức tiêm vắc xin cho 

nhân dân theo kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện tiêm vắc xin Covid-19 cho đối tượng 

từ 05 đến 12 tuổi.  

- Tăng cường phòng chống dic̣h bêṇh theo mùa và đảm bảo ATTP. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện 

- Chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Xuân; làm tốt công tác dự tính, dự 

báo sâu bệnh hại lúa. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng để phòng 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Lập tiến độ thực hiện 02 công trình: Xử lý đột xuất kênh thoát nước thải 

KCN kết hợp làm đường giao thông qua khu dân cư đoạn ngòi Chanh xã Khánh 

Phú; công trình cải tạo nâng cấp kết hợp đường giao thông trục sông Chanh xã 

Khánh Hòa – xã Khánh An huyện Yên Khánh. Báo cáo UBND huyện trước 

31/3/2022. 

- Chủ trì, phối hợp Phòng TC-KH chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc với Sở 

NN&PTNT, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT vào tuần 14 năm 2022. 

 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 07 khu đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện và 19 

lô đất đấu giá lại tại Khánh Trung, Khánh Cường, Khánh Hội, Khánh Mậu; lập tiến 

độ thực hiện đấu giá QSDĐ từng khu, báo cáo UBND huyện trước ngày 31/3/2022 

và hàng tuần có báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện tiến độ. Trong đó tập 

trung thực hiện đấu giá QSDĐ tại khu Sành Tây, xã Khánh Nhạc; trung tâm xã 
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Khánh Hội; Bắc sân vận động xã Ninh Phú; sau trường THPT Yên Khánh A trong 

Quý II/2022. 

- Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tham mưu tổ chức hội nghị  rà soát các 

khu tái định cư, xét tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi xây dựng tuyến 

đường ĐT 482. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA huyện 

- Tập trung cao công tác GPMB tuyến đường ĐT 482. Chủ trì, phối hợp 

Phòng TN&MT tham mưu tổ chức hội nghị rà soát các công trình bị ảnh hưởng bởi 

xây dựng tuyến đường ĐT 482 và công tác tái định cư cho người dân. 

- Ban QLDA chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các công trình, dự án đã bố trí vốn năm 2022; lập tiến độ thực hiện cụ thể từng công 

trình, báo cáo UBND huyện trước ngày 31/3/2022 và hàng tuần có báo cáo đánh giá 

tình hình triển khai thực hiện tiến độ.  

5. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VH-TT và Truyền thanh huyện 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện 

để báo cáo Thường trực Huyện ủy. 

- Tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Lễ hội Hoa Lư năm 2022. 

6. UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình 

tuần, đồng thời thực hiện những nội dung sau: 

- Tập trung cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản 

chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện đảm bảo an toàn, ứng phó kịp thời, linh hoạt trước các 

tình huống dịch phát sinh trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền nhân dân thực hiện 

5k, tiêm phòng vắc xin. Chuẩn bị tốt các điều kiện tiêm phòng cho trẻ từ 05 đến 12 

tuổi. 

- Các xã Khánh Hòa, Khánh Phú, Khánh An, Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh 

Hồng, thị trấn Yên Ninh: Đẩy nhanh tiến độ GPMB tuyến đường ĐT 482; rà soát 

đối tượng tái định cư, dự kiến khu tái định cư; rà soát, đề xuất công trình hoàn trả do 

bị ảnh hưởng xây dựng tuyến đường ĐT 482. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá QSDĐ trên địa bàn. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, UBND 

huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, các phòng, ban đơn vị 

theo chức năng nhiệm vụ của mình định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) vào 10h00’ 

ngày 31/3/2022 (đơn vị nào không gửi báo cáo coi như không thực hiện, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 

 

 

   Lê Việt Cường 
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