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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại hội nghị giao ban công tác tuần, ngày 24/9/2021 

   

Tại Hội nghị giao ban công tác tuần ngày 24/9/2021, sau khi nghe đồng chí 

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

38, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần 39, 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. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Ban chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy các xã, thị 

trấn trong thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch. 

- Tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị 

y tế tại các khu cách ly y tế tập trung của huyện để đón công dân từ Thành phố Hồ 

Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. 

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

- Tăng cường phòng chống dic̣h bêṇh 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 

- Chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ mùa sớm; triển khai kế hoạch sản xuất vụ 

Đông theo kế hoạch. 

- Tập trung chỉ đạo PCTT&TKCN trên địa bàn huyện, đảm bảo công tác 4 

tại chỗ; chủ động phương án bơm tiêu nước bảo vệ sản xuất, ứng phó với mưa lớn. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn các xã 

Khánh Trung, Khánh Cư, Khánh Cường hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận 

xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

- Hướng dẫn xã Khánh Hải việc hợp nhất các hợp tác xã tạo quy mô hợp lý 

và phát triển của hợp tác xã, bảo đảm đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả 

kinh tế cao cho nhân dân. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chỉ đạo các mạng viễn thông chủ động phối hợp Công ty Điện lực Ninh 

Bình trong thực hiện chỉnh trang đường dây tạo cảnh quan đô thị đoạn từ thị trấn 

Yên Ninh đến xã Khánh Nhạc. 

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn tập trung xử lý vi phạm hành 

lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện, đặc biệt tuyến Quốc lộ 10 và đường 

ĐT483. 
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4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tham mưu tổ chức đấu giá QSDĐ 56 lô đất tại xã Khánh Mậu, 22 lô đất 

của các xã, thị trấn; lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 51 lô đất xã Khánh Hội. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu quyết định cưỡng chế 

GPMB dự án mở rộng và xây dựng các hạng mục phụ trợ lăng mộ Vũ Duy Thanh. 

Tham mưu chủ trương giải quyết tồn tại trong GPMB xây dựng khu đấu giá Sành 

Tây, xã Khánh Nhạc và các dự án đường nội thị, thị trấn Yên Ninh; trường Mầm 

non Hoa hồng. 

5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đón công dân của 

huyện bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình 

Dương và tỉnh Đồng Nai. 

- Tham mưu UBND huyện phương án xử lý đối với 38 trường hợp đề nghị hỗ 

trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg tỉnh trả lại hồ sơ. 

6. 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. 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. Thực hiện tốt quan điểm xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân 

là “chiến sĩ” trong phòng chống dịch. 

- Tập trung xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 

- 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. 

- Các xã Khánh Cư, Khánh Hải, Khánh Thiện, Khánh Lợi chỉ đạo dọn vệ 

sinh môi trường tại dải đất phân cách giữa tuyến đường Bái Đính – Kim Sơn để huyện 

thực hiện xã hội hóa trồng cây xanh, xong trước 05/10/2021 (báo cáo về UBND 

huyện qua Phòng Tài nguyên và Môi trường). 

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 30/9/2021 (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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