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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại hội nghị giao ban công tác tuần, ngày 25/02/2022 

   

Tại Hội nghị giao ban công tác tuần ngày 25/02/2022, sau khi nghe đồng chí 

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

tuần 08, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần 09, 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 huyện 

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

19. Chuẩn bị tốt các điều kiện, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho Trạm 

Y tế lưu động tại các xã, thị trấn; các khu cách ly tập trung, nơi điều trị F0 của 

huyện. Tổ chức tiêm vắc xin cho nhân dân theo kế hoạch. Chỉ đạo, hướng dẫn các 

xã, thị trấn thành lập các tổ điều trị F0 tại nhà. 

- 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 

- Chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Xuân. Tiếp tục tuyên truyền nhân 

dân tổ chức trồng cây dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022. 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống dịch tả 

lợn Châu Phi tại xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã Khánh Phú, Khánh An thành lập các tổ tuần tra 

nhân dân để phát hiện, thông tin kịp thời tới cơ quan có thẩm quyền vi phạm đê 

điều, môi trường, an toàn giao thông ... trên tuyến đê sông Đáy thuộc địa bàn xã. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn các xã Khánh Thủy, 

Khánh Mậu, Khánh Công, Khánh Hòa hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao, báo cáo tiến độ vào thứ 5 hàng tuần về Văn phòng điều phối NTM 

huyện để tổng hợp. 

- Chủ trì, phối hợp Phòng TC - KH tham mưu việc giải quyết nợ xi măng 

trong xây dựng NTM của các xã, thị trấn. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tập trung hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

- Tham mưu lựa chọn đơn vị đo đạc bản đồ địa chính các xã, thị trấn theo kế 

hoạch. 
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- Chủ trì, phối hợp Trung tâm VSMTĐT huyện khảo sát khối lượng rác thải 

còn tồn đọng trên địa bàn huyện, nhất là tại 04 xã đăng ký về đích NTM trong năm 

2022 và thị trấn Yên Ninh. 

- Đẩy nhanh tiến độ GPMB tuyến đường ĐT 482; dự án mở rộng lăng mộ 

Vũ Duy Thanh, xã Khánh Hải. 

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

- Tập trung cao GPMB tuyến đường ĐT 482. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm năm 2022 

trên địa bàn huyện: Quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; quy 

hoạch khu đô thị Khánh Vân 1; quy hoạch khu dân cư kiểu mẫu Khánh Thiện; các 

khu đấu giá QSDĐ trong năm 2022… 

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức gắn biển tên 02 công trình chào mừng 30 

năm tái lập tỉnh Ninh Bình. 

5. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VH-TT và Truyền thanh 

huyện: Tham mưu tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao năm 2022; tham gia hội diễn 

quần chúng tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Hoa Lư năm 2022 theo kế hoạch, đảm bảo an 

toàn dịch bệnh Covid-19. 

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, linh hoạt trước 

các tình huống dịch phát sinh trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền nhân dân 

thực hiện 5k, tiêm phòng vắc xin. Thành lập các tổ điều trị F0 tại nhà. 

- Tổ chức sản xuất vụ xuân theo kế hoạch. Tăng cường phòng chống dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi. 

- Tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; giải quyết nợ 

xi măng trong xây dựng NTM. 

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 03/3/2022 (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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