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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại hội nghị giao ban công tác tuần, ngày 05/11/2021 

   

Tại Hội nghị giao ban công tác tuần ngày 05/11/2021, sau khi nghe đồng 

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

vụ tuần 44, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần 45, 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 chuẩn bị tốt các điều kiện, bổ sung cơ sở vật chất, trang 

thiết bị y tế tại các khu cách ly tập trung của huyện. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19”, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên địa bàn 

huyện. 

- 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 

- Hoàn  thiện dự thảo Nghị quyết, Đề án xây dựng huyện NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 để xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các xã Khánh Hải, Khánh Tiên 

tập trung xây dựng NTM nâng cao; đẩy mạnh các phong trào xây dựng NTM 

nâng cao tại địa phương, tạo được khí thế hưởng ứng trong nhân dân. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh trồng cây vụ đông ưa lạnh, đảm bảo diện tích sản xuất 

vụ Đông theo kế hoạch. 

- Tham mưu UBND huyện lựa chọn 01 xã làm điểm xây dựng mô hình 

nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao. 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch tả lợn Châu 

Phi tại các địa phương; quản lý chặt hoạt động tiêu hủy lợn, đảm bảo vệ sinh môi 

trường, xử lý nghiêm những vi phạm. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tập trung cao hoàn thành hồ sơ để tổ chức đấu giá QSDĐ tại Khánh Cư, 

Khánh Lợi, Khánh Nhạc. 

- Tham mưu UBND huyện hoàn thiện hồ sơ xét duyệt, cấp giấy chứng 

nhận QSDĐ cho các hộ dân tồn tại trong quản lý đất đai tại xã Khánh Vân. 
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- Tham mưu UBND huyện chuẩn bị phương án cưỡng chế GPMB dự án 

mở rộng và xây dựng các hạng mục phụ trợ lăng mộ Vũ Duy Thanh; xây dựng 

khu dân cư Sành Tây, xã Khánh Nhạc. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu UBND huyện làm việc với 

đoàn công tác của Ban Quản lý dự án truyền tải điện về hướng tuyến dự án 

đường dây 220KV Nhiệt điện Nam Định 1 - Ninh Bình 2. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tập trung hoàn thiện báo cáo tổng kết 

Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII nhiệm kỳ 2015-

2020 về phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện giai đoạn 2017-2020; dự thảo nghị 

quyết phát triển chương trình giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025 để xin ý kiến Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

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. 

- Triển khai nghiêm túc Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về quy 

định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên địa bàn. Chỉ đạo Tổ phòng chống Covid-

19 tại cộng đồng nắm chắc, kịp thời thông tin tình hình người địa phương học 

tập, làm việc ở xa về địa phương, các biến động lưu trú tại địa phương để có biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn. 

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chủ đề công tác 

năm “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; tăng cường trang 

thiết bị đẩy mạnh công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành chính; tiếp 

nhâṇ và giải quyết TTHC trên Cổng dic̣h vu ̣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 11/11/2021 (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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