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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND huyện, ngày 07/11/2022 

   

Ngày 07/10/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban lãnh đạo UBND 

huyện tuần 45 năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; 

Trưởng các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 

trường; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện. Tại Hội nghị thảo luận báo 

cáo số 63/BC-PNN ngày 07/11/2022 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc đề xuất nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 

2023; tình hình tuần 44, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần 45 năm 2022. 

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Chủ 

tịch UBND huyện thống nhất kết luận như sau: 

I. Đối với báo cáo số 63/BC-PNN ngày 07/11/2022 của Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc đề xuất nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa năm 2023. 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã kiểm tra, khảo sát thực địa vị trí 

đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng của các xã. Quan điểm lựa chọn vị trí chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng trên vùng đất lúa kém hiệu quả để thực hiện; hạn chế việc 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích nhỏ, manh mún... 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên địa bàn huyện. 

- Giao UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý đất đai, đặc biệt khu vực 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật; xử lý 

nghiêm những trường hợp vi phạm. 

II. Đối với tình hình tuần 44, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần 45 

năm 2022. UBND huyện 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 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện 

- Tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh gieo trồng cây vụ đông, 

phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tập trung kiểm tra, báo cáo các Sở 

chuyên ngành để kiểm tra, thẩm định bộ hồ sơ các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới nâng cao của các xã Khánh Công, Khánh Thủy, Khánh Mậu. 
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- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND thị trấn Yên Ninh xây dựng Đề án xây dựng 

đô thị văn minh, báo cáo lãnh đạo UBND huyện tại hội nghị giao ban lãnh đạo 

UBND huyện tuần 46 năm 2022 (dự kiến ngày 11/11/2022). 

- Xây dựng đề án mô hình thí điểm cấp Tỉnh về xây dựng chuỗi giá trị lúa, 

gạo theo hướng hữu cơ với quy mô 60ha tại xã Khánh Nhạc, báo cáo lãnh đạo 

UBND huyện tại hội nghị giao ban lãnh đạo UBND huyện tuần 46 năm 2022 (dự 

kiến ngày 11/11/2022). 

- Tham mưu kiểm tra, công nhận khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2022. Chỉ đạo, hướng dẫn đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai, cấp GCN QSDĐ sau 

dồn điền đổi thửa tại các xã Khánh Công, Khánh An, Khánh Vân, Khánh Hải, 

Khánh Mậu, Khánh Lợi, Khánh Trung, Khánh Hội. 

- Tập trung cao công tác GPMB các dự án: Xây dựng tuyến đường ĐT482; 

các khu đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn dự kiến đấu giá 

năm 2023 triển khai kiểm đếm rà soát GPMB sớm, như: khu dân cư Bắc Sân vận 

động Ninh Phúc; khu đấu giá QSDĐ Khánh Tiên… 

- Đẩy nhanh thủ tục đấu giá QSDĐ 61 lô tại xã Khánh Hồng; 24 lô đất 

đường Bái Đính – Kim Sơn; đấu giá lại 70 lô đất tại xã Khánh Nhạc. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức hội nghị giải 

quyết nội dung liên quan hợp đồng khoán thầu của UBND thị trấn Yên Ninh đối 

với đất xâm canh tại xã Khánh Hồng. 

- Hướng dẫn UBND thị trấn Yên Ninh trả lời đơn hộ ông Bùi Văn Tư, phố 

Nam Giang, thị trấn Yên Ninh. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA huyện 

- Tham mưu kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn huyện Yên Khánh. 

- Tập trung cao GPMB tuyến đường ĐT482. Tham mưu báo cáo UBND 

tỉnh tiến độ thực hiện GPMB tuyến đường ĐT 482 theo quy định. Tham mưu triển 

khai các dự án liên quan: Di chuyển đường điện, quy hoạch các khu tái định cư, 

các hạng mục còn lại. 

- Hoàn chỉnh quy hoạch chung của các xã, thị trấn. 

- Ban QLDA chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các công trình, dự án đã bố trí vốn; công trình xây dựng cơ sở hạ tầng các khu 

đấu giá QSDĐ.  

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách những tháng cuối năm 2022 đảm 

bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

- Tham mưu UBND huyện tổ chức đối thoại doanh nghiệp mỗi tháng 

một lần. 
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5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

- Tiếp tục tập trung tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân. Tham 

mưu văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc tiêm phòng vắc xin. 

6. UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình 

tuần, đồng thời thực hiện những nội dung sau: 

- Tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn 

bản chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhân 

dân. 

- Tập trung chỉ đạo vận động nhân dân gieo trồng cây vụ đông, phấn đấu 

hoàn thành kế hoạch giao; chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm. 

- Tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông, hành lang an toàn lưới 

điện, đất đai, môi trường. 

- Các xã Khánh Công, Khánh Thủy, Khánh Mậu tập trung phối hợp, xin ý 

kiến các Phòng chuyên môn hoàn thành bộ hồ sơ các tiêu chí xây dựng NTM nâng 

cao, báo cáo các Sở chuyên ngành kiểm tra, thẩm định, hoàn thành xong trước 

15/11/2022. 

- UBND thị trấn Yên Ninh lập Đề án xây dựng đô thị văn minh, báo cáo 

lãnh đạo UBND huyện tại hội nghị giao ban lãnh đạo UBND huyện tuần 46 năm 

2022 (dự kiến ngày 11/11/2022). 

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 

10h00’ ngày 10/11/2022 (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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