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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại hội nghị giao ban công tác tuần, ngày 23/8/2021 

   

Tại Hội nghị giao ban công tác tuần ngày 23/8/2021, sau khi nghe đồng chí 

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

tuần 33, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần 34, ý kiến thảo luận thống nhất của các 

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

 1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

- Tập trung cao trong phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai truy 

vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 các trường hợp đi về từ vùng 

dịch. Tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho nhân dân, đảm bảo an toàn, đúng đối 

tượng. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết tại các 

chốt kiểm dịch; đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn phòng chống dịch Covid-19. 

- Rà soát, tăng cường trang thiết bị, đảm bảo cách ly an toàn tại các cơ sở 

cách ly y tế tập trung; tiếp tục đảm bảo các điều kiện hỗ trợ cách ly y tế tập trung 

cho công dân huyện Kim Sơn.  

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

bàn huyện. 

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

nông nghiệp huyện 

- Tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ mùa. Đảm bảo công tác 

PCTT và TKCN trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã Khánh Trung , Khánh Cư , Khánh Cường , 

Khánh Tiên , Khánh Hải chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn công tác của tỉnh 

kiểm tra tiến độ xây dựng NTM nâng cao. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tham mưu phát hành hồ sơ đấu giá QSDĐ những khu đất dưới 100 lô đất 

tại các xã, thị trấn đã đủ điều kiện tổ chức đấu giá.  

- Phối hợp với Phòng TC-KH dự kiến các khu đấu giá QSDĐ năm 2022. 

- Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản 

lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các công ty, xí nghiệp ngoài các khu công 

nghiệp. 

- Đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án mở rộng và xây dựng các hạng mục 

phụ trợ lăng mộ Vũ Duy Thanh; xây dựng trường Tiểu học Kim Đồng; một số 
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khu đấu giá QSDĐ tại các xã, thị trấn. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

- Tập trung chỉ đạo thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện theo quy định.  

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2021. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng TN-MT, KT-HT dự kiến các khu đấu giá 

QSDĐ năm 2022 xin ý kiến thường trực Huyện ủy trước ngày 25/8/2021. 

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

Truyền thanh huyện  

- Tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền các biêṇ pháp phòng, chống 

dịch Covid-19; chú trọng tuyên truyền thực hiện tốt thông điệp 5K, khai báo y tế, 

thực hiện quét mã QR.  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền trực quan kỷ niệm 76 năm 

cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường học tăng cường cơ sở vật chất, vệ sinh, chỉnh trang 

trường lớp, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tựu trường cho học sinh năm học 

2021-2022, đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19. 

- Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm 

học 2021-2022, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. 

7. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Tập trung thực hiện chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 thuộc thẩm quyền của UBND huyện theo Nghị quyết 68/NQ-CP và 

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. 

8. Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện 

- Tập trung chỉ đạo công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư kiến nghị, 

phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Phòng Tư pháp, UBND xã Khánh Hồng tổ chức làm việc với công ty luật sư Hiệp 

Thành. 

9. UBND các xã, thị trấn 

- Tập trung cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường 

tuyên truyền người dân thực hiện tốt thông điệp 5K; khai báo y tế và thực hiện 

việc quét mã QR. Tiếp tục chỉ đạo Tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng nắm 

chắc các biến động lưu trú tại địa phương. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị cần thiết tại các chốt kiểm dịch, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an 

toàn phòng chống dịch Covid-19. 

Lập danh sách công dân địa phương đang lao động tự do tại các tỉnh phía 

Nam và một số tỉnh thực hiện cách ly xã hội (Danh sách gửi về phòng Y tế trước 

ngày 27/8/2021). 

- Các xã có các bến đò chở khách ngang sông phối hợp chặt chẽ các địa 
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phương thuộc tỉnh Nam Định trong kiểm soát dịch Covid-19. 

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 

08h00’ ngày 26/8/2021 (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: 
- 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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