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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại hội nghị giao ban công tác tuần, ngày 12/11/2021 

   

Tại Hội nghị giao ban công tác tuần ngày 12/11/2021, sau khi nghe đồng 

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

vụ tuần 45, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần 46, 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. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị 

trấn thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh 

cải cách hành chính”. Thực hiện nghiêm quy định giờ làm việc, nội quy, quy chế 

cơ quan. Nâng cao đạo đức, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm 

vụ, công vụ, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác 

phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi; cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật nếu để phát sinh những 

vụ việc phức tạp hay xảy ra vi phạm trên lĩnh vực do mình phụ trách tham mưu 

hay trên địa bàn do mình quản lý. 

2. Công an huyện 

- Chỉ đạo Tổ công tác kiểm tra, giám sát dịch Covid-19 của huyện kiểm 

tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống dịch tả 

lợn Châu phi. 

- Tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao 

thông; xử lý các trường hợp sử dụng lòng, lề đường để phơi nông sản và các vật 

khác gây mất an toàn giao thông. 

3. 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 
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huyện. 

- Kiểm tra, hướng dẫn các điểm tiêm phòng vắc xin Covid-19 đảm bảo 

các quy định phòng chống dịch. 

- Tăng cường phòng chống dic̣h bêṇh theo mùa và đảm bảo ATTP trên điạ 

bàn huyêṇ. 

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

nông nghiệp huyện 

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

Phi; kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh hoạt động tiêu hủy lợn theo quy định, xử lý 

nghiêm những vi phạm. 

- 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. 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng đề án xây dựng mô hình nông 

nghiệp hữu cơ công nghệ cao, xong trước ngày 30/11/2021. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tập trung cao hoàn thành hồ sơ để tổ chức đấu giá QSDĐ tại các xã 

Khánh Cư, Khánh Lợi, Khánh Cường, Khánh Trung, Khánh Nhạc trong năm 

2021. 

- 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. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu phương án 

mở rộng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý 

vi phạm tại cây xăng xã Khánh Thành, cây xăng xã Khánh Hải (chưa thực hiện 

xong tại thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện ngày 27/8/2021 và ngày 

01/11/2021); kiểm tra việc cho thuê nhà xưởng của hộ ông Vũ Văn Xuyên, thôn 

Thông 2, xã Khánh Cư. 

7. Phòng Văn hóa – thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 

Truyền thanh huyện: Tăng cường thời lượng tuyên truyền, đưa tin kịp thời, 

chính xác về dịch Covid-19; tuyên truyền để toàn dân thực hiện tốt thông điệp 

5K; tuyên truyền 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”; tuyên truyền 

người dân không đi, về từ vùng có dịch; người dân từ vùng có dịch về địa phương 

đến cơ sở y tế trước để thực hiện kiểm tra phòng dịch. 

8. UBND các xã, thị trấn 

Hiện nay, một số địa phương chưa tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống dịch tả lợn Châu 

Phi; một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, đặc biệt trên địa bàn thị trấn 

Yên Ninh, xã Khánh Hải. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các 
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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. Tăng cường giám 

sát các trường hợp phải cách ly, nhất là cách ly tại gia đình. 

- 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.  

- Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; thành lập 

các tổ kiểm tra, giám sát việc tổ chức tiêu hủy lợn đúng quy định, đảm bảo vệ 

sinh môi trường. Những khó khăn, vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền yêu 

cầu báo cáo Phòng NN&PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện để báo 

cáo lãnh đạo UBND huyện xem xét, xử lý. 

- UBND thị trấn Yên Ninh thực hiện giải quyết dứt điểm nội dung 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. Giải tỏa các dụng cụ dùng để phơi nông 

sản, bánh đa đặt trên các tuyến đường địa bàn thị trấn Yên Ninh. 

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 18/11/2021 (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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