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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại hội nghị giao ban công tác tuần, ngày 04/6/2021 

 
  

Tại Hội nghị giao ban công tác tuần ngày 04/6/2021, sau khi nghe đồng chí 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 22, 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần 23, 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 xã, thị trấn tập trung vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị các điều kiện 

làm đất, lấy nước chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa năm 2021; 

 - Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên 

trâu bò, dịch tả lợn Châu Phi.  

- Chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Tâp̣ trung chỉ 

đaọ 6 xã Khánh Nhạc, Khánh Trung, Khánh Cư, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh 

Hải xây dưṇg NTM nâng cao. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 - Hoàn thiện thống kê đất đai năm 2020 trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến 

độ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện, bổ sung quy 

hoạch đất ở tại vị trí khu đoàn thể cũ, thị trấn Yên Ninh. 

 - Tiếp tuc̣ rà soát vị trí xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang 

đất ở của 42 hộ cá nhân tại xã Khánh Hòa; 23 hộ gia đình, cá nhân tại xã Khánh 

An.  

 - Phối hợp với UBND thị trấn Yên Ninh tổ chức đối thoại với 8 hộ gia đình 

chưa đồng ý phương án bồi thường GPMB khu đô thị số 2. 

 - Tập trung đẩy mạnh GPMB để thực hiện các dự án: xây dựng tuyến đường 

kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1, đoạn qua xã Khánh 

Hòa; xây dựng khu lăng mộ Vũ Duy Thanh. 

 3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên 

các tuyến đường trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Khánh Lợi; xây dựng 

quy hoạch chung thị trấn Yên Ninh. 

 4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tập trung chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn huyện. 
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5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa –Thể thao và 

Truyền thanh 

- Tập trung tuyên truyền thành công cuôc̣ bầu cử đaị biểu Quốc hôị khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biêṇ pháp phòng , chống 

dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền khai báo y tế bằng QR code từ các ứng duṇg 

VHD, Ncovi, Bluezone trên điêṇ thoaị di đôṇg thông minh.  

- Tăng cường phối hợp Công an huyện tổ chức kiểm tra công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, karaoke, cơ sở hoạt động 

tôn giáo…trên địa bàn huyện. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp Sở GDĐT tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHT năm học 

2021-2022, đảm bảo nghiêm túc , hiêụ quả , an toàn; tăng cường công tác phòng 

chống dịch Covid-19 phục vụ kỳ thi. 

- Phối hợp UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường 

công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ trong những ngày nghỉ hè. 

7. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

- Tâp̣ trung cao triển khai thưc̣ hiêṇ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

tiếp tục rà soát, lập danh sách các trường hợp đi, đến từ vùng có dịch và những 

người đã hoàn thành cách ly ở các nơi cách ly tập trung về địa phương.  

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn 

huyện. 

8. Phòng Nội vụ 

- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức tổng kết công tác bầu cử của UBBC huyện. 

9. Công an huyện 

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông 

trong những ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021; nắm 

chắc tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19. 

10. 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 nại, tố cáo. 

11. UBND các xã, thị trấn 

- Tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ mùa năm 2021; tập trung chỉ đạo công tác 

phòng chống dịch Tả lợn Châu Phi, dịch viêm da nổi cục ở trâu, bò. 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, 
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vườn mẫu, tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.  

- Tăng cường chỉ đaọ viêc̣ tiếp nhâṇ và giải quyết TTHC trên Cổng dic̣h vu ̣công; 

đẩy maṇh thưc̣ hiêṇ dic̣h vu ̣công mức đô ̣3, mức đô ̣4 và sử dụng dịch vụ Bưu chính 

công ích trong giải quyết TTHC.  

 - Giao UBND thị trấn Yên Ninh tổ chức đối thoại với 8 hộ gia đình chưa 

đồng ý phương án bồi thường GPMB khu đô thị số 2. 

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 

8h00’ ngày 10/6/2021 (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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