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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại hội nghị giao ban công tác tuần, ngày 10/9/2021 

   

Tại Hội nghị giao ban công tác tuần ngày 10/9/2021, sau khi nghe đồng chí 

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

tuần 36, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần 37, ý kiến thảo luận thống nhất của các 

đồng chí tham dự hội nghị, 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 

- Tập trung cao triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19. Tham mưu UBND huyện triển khai hiệu quả kết luận số 45/KL-UBND 

ngày 10/9/2021, văn bản số 584/UBND-VP6 ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo hoàn chỉnh các kịch bản phòng chống dịch 

Covid-19 các cấp độ. Hướng dẫn các Tiểu ban của Trung tâm Chỉ huy xây dựng 

kế hoạch thực hiện theo kịch bản phòng chống dịch Covid-19 các cấp độ. Tăng 

cường kiểm tra, hướng dẫn Trung tâm Chỉ huy các xã, thị trấn trong xây dựng 

mỗi xã, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ”. 

- Phối hợp Phòng KT&HT rà soát sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang 

thiết bị tại Phòng khám Đa khoa Khánh Trung. 

- Tổ chức tiêm vắc-xin bảo đảm tiến độ, an toàn, đúng đối tượng, hiệu quả. 

- Tăng cường phòng ch ống dịch bệnh theo mùa và đảm bảo ATTP trên địa 

bàn huyện. 

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

nông nghiệp huyện 

- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác 4 tại chỗ của các địa phương trong 

phòng chống lụt bão. Tham mưu UBND huyện triển khai Kế hoạch sản xuất vụ 

Đông năm 2021 thiết thực, hiệu quả, không tổ chức hội nghị tập trung đông 

người. 

- Hướng dẫn xã Khánh Hải chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn công 

tác của Tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng NTM nâng cao. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM 

nâng cao để đón đoàn thẩm định của tỉnh: các xã Khánh Trung, Khánh Cư, Khánh 

Cường trong tháng 10; các xã Khánh Tiên, Khánh Hải trong tháng 12. 

- Tổ chức kiểm tra, công nhận các khu dân cư kiểu mẫu đảm bảo yêu cầu 
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các tiêu chí, tạo phong trào, khí thế xây dựng NTM mạnh mẽ trong nhân dân. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế huyện tham mưu sửa chữa cơ sở vật chất 

tại Phòng khám Đa khoa Khánh Trung. 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh 

tra huyện hướng dẫn UBND thị trấn Yên Ninh giải quyết dứt điểm việc xây dựng 

trái phép trên đường giao thông liên quan đến đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Tám, 

phố Thị Lân, thị trấn Yên Ninh. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tập trung GPMB, duyệt tái định cư 11 hộ ăn theo thuộc dự án tuyến kết 

nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL 1A đoạn qua xã Khánh Hòa (phần bổ 

sung). 

- Tham mưu giải quyết tồn tại trong giao đất trái thẩm quyền tại xã Khánh 

Vân. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

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

 - Chủ trì, phối hợp Phòng LĐ-TB&XH, Ban CHQS huyện tham mưu 

UBND huyện trong thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách 

ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của UBND tỉnh. 

6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết Trung 

thu đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình của địa phương và thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường nội 

dung, thời lượng, chương trình, sân chơi dành cho trẻ em trên các phương tiện 

thông tin, truyền thông và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vào dịp tết Trung 

thu. 

7. Phòng Văn hóa – Thông tin 

- Tập trung chỉ đạo tăng cường thời lượng tuyên truyền, đưa tin kịp thời, 

chính xác về dịch Covid-19; tuyên truyền để toàn dân thực hiện nghiêm quy định 

5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Khai báo y tế, Không tụ tập), thông 

điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K, Thực phẩm đủ tại nhà, Thầy thuốc đến tận gia, 

Test Covid tất cả, Tiêm chủng tại xã/phường); trách nhiệm của các xã, thị trấn và 

nhân dân trong xây dựng mỗi xã, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là một 

“chiến sĩ”. 

8. UBND các xã, thị trấn 

- 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 trước các tình 

huống dịch phát sinh trên địa bàn. Đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống 

dịch, với phương châm “5K + vắc xin” và “4 tại chỗ”, kiên trì thực hiện hiệu quả 

“mục tiêu kép”. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; huy động cả hệ 

thống chính trị và mọi người dân cùng chung sức đồng lòng phòng, chống dịch. 
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Thực hiện tốt quan điểm xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến 

sĩ” trong phòng chống dịch. 

- Tập trung thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy 

mạnh cải cách hành chính”. Tăng cường tiếp nhâṇ và giải quyết TTHC trên Cổng 

dịch vụ công. 

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 16/9/2021 (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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