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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại hội nghị giao ban công tác tuần, ngày 25/01/2021 

   

Tại Hội nghị giao ban công tác tuần ngày 25/01/2021, sau khi nghe đồng chí 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 

3, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần 4, ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự 

hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:  

 1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo các đơn vị triển khai sản xuất vụ xuân năm 2021: tập trung lấy 

nước đổ ải, làm đất, diệt chuột, tổ chức gieo trồng đảm bảo theo Kế hoạch. 

- Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, tổ chức tiêu 

độc, khử trùng; hướng dẫn các đơn vị hết dịch thực hiện tái đàn.  

- Chỉ đạo các xã đăng ký lịch công bố quyết định công nhận khu dân cư kiểu 

mẫu; tham mưu mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã, 

lãnh đạo UBND huyện đi dự và trao quyết định. 

- Giao phòng NN&PTNT chủ trì phối hợp Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, 

Trung tâm vệ sinh môi trường xây dựng kế hoạch, chuẩn bị điều kiện để tổ chức tốt 

lễ phát động tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 - Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng: khu Lăng mộ Vũ Duy Thanh, xây dựng 

phụ trợ Huyện ủy, Trụ sở Kho bạc huyện, các khu đấu giá QSDĐ... 

 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý vi phạm về đất đai. 

 - Tổ chức tốt cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Thủy.  

 - Phối hợp Ban quản lý các khu, cụm công nghiệp tăng cường công tác đảm 

bảo vệ sinh, môi trường.  

 - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 16/5/2016 của 

Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác quản 

lý sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020, 

định hướng đến năm 2030 (xong trước ngày 02/01/2021). 

 3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý phòng chống cháy nổ do điện, do 

Pháo trong dịp Tết Nguyên đán. 

 - Phối hợp Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, sử 
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lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang 

ATGT (các xã Khánh Hòa, Khánh Phú, Khánh An, Khánh Cư, Khánh Vân, 

Khánh Hải, thị trấn Yên Ninh, Khánh Nhạc); quản lý tốt hoạt động của các Chợ 

trên địa bàn huyện. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tập trung chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn huyện. 

- Đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán dự án hoàn thành. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa –Thể thao và 

Truyền thanh 

- Tăng cường công tác tuyên truyền thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi.  

- Tổ chức tập huấn cho các phòng , ban, UBND các xã , thị trấn sử dụng chữ 

ký số và sử dụng hòm thư công vụ.  

- Chỉ đạo tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng cấp cụm xã. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt chương trình hoc̣ kỳ II, năm học 2020 -2021. 

- Tổ chức Hội nghị sơ kết HKI, năm học 2020-2021.  

7. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức vận động, tập trung, xử lý các đối tượng người 

ăn xin, người tâm thần, lang thang trong các dịp lễ, tết, ngày sự kiện diễn ra trong 

năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà của Tỉnh, 

Trung ương trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

8. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

- Chỉ đạo triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

tiếp tục rà soát, lập danh sách, giám sát các trường hợp đi về từ vùng dịch.  

- Tổ chức kiểm tra ATTP trong dịp tết Nguyên đán.  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng cường phòng 

chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết và viêm não. 

9. Phòng Nội vụ 

- Triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

năm 2021. 

- Tham mưu sửa đổi bổ sung quy định vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và 
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cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 

- Tham mưu thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-

2026 và các văn bản liên quan đến bầu cử HĐND các cấp. 

10. Công an huyện 

- Tăng cường tuần tra đảm bảo ATGT, trật tự công cộng trên địa bàn trong thời 

gian diễn ra Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường kiểm tra xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên các tuyến 

đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, tăng cường công tác quản lý, sử dụng Pháo và vũ khí vật 

liệu nổ. 

11. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị điều kiện để tổ 

chức tốt buổi bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.  

- Tiếp tục khám bổ sung đối tượng đi làm ăn xa trở về địa phương, đảm bảo số 

lượng, chất lượng quân nhân nhập ngũ. 

12. Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện 

Tăng cường chỉ đaọ công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, 

khiếu nai, tố cáo; tăng cường các biêṇ pháp đảm bảo không để công dân đi khiếu kiêṇ 

tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

14. UBND các xã, thị trấn 

- Tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ xuân; tập trung chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch Tả lợn Châu Phi, quan tâm chỉ đạo tái đàn đối với địa phương hết dịch. 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, 

vườn mẫu. 

 - Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai, quy hoạch, môi trường trên 

địa bàn. Yêu cầu UBND các xã Khánh Hòa, Khánh Phú, Khánh An, Khánh Cư, 

Khánh Vân thành lập Tổ công tác giải tỏa các Lều, Lán, Công trình, Chợ vi phạm 

hành lang ATGT trên tuyến đường QL10. 

- Phê bình UBND thị trấn Yên Ninh tiếp tục để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực 

quản lý đất đai, quản lý quy hoạch trên tuyến đường Khánh Ninh; yêu cầu UBND 

thị trấn Yên Ninh tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm của gia đình ông Phạm 

Văn Thực bà Lại Thị Thu Phương tại Khu Tây, thị trấn Yên Ninh. 

 - Phê bình các đơn vi ̣ chưa thưc̣ hiêṇ viêc̣ ký số văn bản trên hệ thống quản lý 

văn bản VNPT- Ioffice: UBND các xa ̃Khánh An , Khánh Cư , Khánh Hải , Khánh 

Thủy, Khánh Hội. 
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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, báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) vào 8h00’ ngày 

28/01/2021 (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: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

 

Lê Việt Cường 
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