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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 

tháng 01, công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020 
 

 Ngày 21/01/2020, Huyện ủy - UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban đánh 

giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, công tác trọng tâm tháng 02 

năm 2020. Về dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND&UBND huyện; các đồng chí Thành viên 

UBND huyện; Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; Đ/c Chủ tịch UBMTTQ 

huyện; Đ/c Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; Thủ trưởng các 

ngành: Chi cục Thuế, Chi cục Thi hành án dân sự, Chi nhánh KTCT thủy lợi, 

Trạm Chăn nuôi – Thú y, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường số 3, Đài 

truyền thanh, Ngân hàng NN&PTNT, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Bưu chính, Viễn 

thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; các trung tâm: Phát triển Quỹ 

đất, GDNN-GDTX, Văn hóa – Thể thao, Y tế, Vệ sinh Môi trường và Đô thị và 

đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Sỹ Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ 

tịch HĐND huyện quán triệt các nội dung của Hội nghị giao ban; ý kiến tham gia 

và thống nhất nội dung của các Đại biểu dự Hội nghị; ý kiến phát biểu triển khai 

nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện và thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo 

Hội nghị của đồng chí Bí thư Huyện ủy. UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ tháng 01 và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020 như sau: 
 

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2020 

UBND huyện đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND 

huyện để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, tình hình kinh tế - 

xã hội tháng 01 năm 2020 tiếp tục phát triển: Giá trị sản xuất Công nghiệp – 

TTCN đạt 667 tỷ 562 triệu đồng, tăng 4,7% so với tháng trước; Thu ngân sách 

nhà nước đạt được kết quả tích cực, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 15 tỷ 920 

triệu đồng, đạt 7,9% dự toán năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát 

triển: Doanh thu đạt 223 tỷ 075 triệu đồng tăng 11,52% so với tháng trước; phong 

trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh; các mô hình 

sản xuất nông nghiệp như: trồng Sen Nhật, nuôi cá Rô Tổng Trường, Lúa – Cá... 

đạt hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn huyện đã công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi 

11/11 xã, thị trấn 

Văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương 

được củng cố vững chắc; Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo 

được tập trung chỉ đạo quyết liệt. UBND huyện đã cụ thể hóa các Chủ trương, Chỉ 

thị, Nghị quyết thành các kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc; Lãnh đạo 

UBND huyện thường xuyên kiểm tra, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng 
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mắc ở cơ sở nên công việc đạt hiệu quả cao. 
 

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm. Tăng cường quản lý đất đai, trật tự 

xây dựng; kinh doanh dịch vụ lưu trú trong vùng Di sản Tràng An; đẩy nhanh tiến 

độ GPMB các dự án; Tiếp tục chỉ đạo xã Ninh Mỹ, xã Ninh Giang và các thôn, 

xóm của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu huy động mọi nguồn lực xây 

dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh 

Tý trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo đà hoàn thành tốt các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020; tiếp tục làm tốt công tác truyên 

truyền, tổ chức các hoạt động Văn hóa – Thể thao và ưu tiên đẩy nhanh tiến độ 

đầu tư, xây dựng các công trình dự kiến hoàn thành để chào mừng Đại hội Đảng 

các cấp, Mừng Đảng, Mừng Xuân; triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức năm du 

lịch Quốc gia 2020-Hoa Lư, Ninh Bình đảm bảo trang trọng, an toàn.  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện 

tử; tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công đảm bảo thời 

gian theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại - 

tố cáo của công dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao 

thông trong dịp Tết Nguyên đán.  

Ngoài các nhiệm vụ ở trên, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ cụ thể sau: 
 

1. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn: 

- Đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện nghiêm 

túc Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 

31/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh 

Tý năm 2020. 

- Tiếp tục rà soát đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh 

xã hội, nhất là công tác chăm lo Tết cho các hộ gia đình có công với cách mạng, 

người được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng chính sách khác bảo đảm mọi người dân, mọi 

gia đình đều có Tết đầm ấm, vui vẻ. Tập trung chuyển hết quà tết cho các đối 

tượng xong trước ngày 23/01/2020; nếu phát sinh quà tài trợ thêm thì phải lựa 

chọn các đối tượng nhận quà phù hợp và đảm bảo công bằng. 

- Phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực trong 

dịp Tết; kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát sinh không để 

công việc ùn tắc, trì trệ; tổ chức kiểm tra phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn 

trong cơ quan. 

- Tổ chức tuyên truyền trực quan làm nổi bật cơ quan đơn vị, những nơi 

công cộng; tuyên truyền để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và nhà dân trong 

toàn huyện treo cờ tổ quốc trong những ngày Tết; tổ chức dọn vệ sinh đảm bảo vệ 
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sinh môi trường luôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. 
 

2. Phòng Lao động -TB&XH, phòng Tài chính - KH, UBND các xã, thị trấn:  
- Có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, giám sát thực hiện tốt việc chi trả lương, 

thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động, đối tượng chính sách bảo 

đảm chu đáo, đầy đủ và kịp thời. Nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay 

với UBND huyện để kịp thời chỉ đạo, giải quyết. 

- Thực hiện tốt việc thu dung, phân loại và đưa đối tượng người ăn xin, 

người tâm thần, lang thang về gia đình hoặc cơ sở bảo trợ xã hội, nhất là tại các 

khu, điểm du lịch trước, trong và sau Tết. 
 

3. Các ngành: Đội quản lý thị trường số 3, Công an huyện, Kinh tế và Hạ 

tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế huyện: 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên 

quan tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường, động viên tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cung ứng đầy đủ các loại hàng hóa, dịch vụ thiết 

yếu phục vụ tiêu dùng của nhân dân trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 

năm 2020; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán 

hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ 

sinh ATTP. 

- Trung tâm Y tế huyện phải có phương án đảm bảo nhân lực, thuốc men và 

tổ chức trực liên tục 24/24h phục vụ công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân 

trước, trong, sau Tết Nguyên đán. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; tăng 

cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú trong khu di sản, nhất là các 

cơ sở Homestay trên địa bàn các xã: Ninh Xuân, Ninh Hải, Trường Yên ... 
 
 

 4. Công an huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn 

nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp, cơ quan, trường học, 

khu dân cư; tham mưu xử lý kịp thời các hành vi gây rối, vi phạm pháp luật, khiếu 

kiện đông người vượt cấp. Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho nhân 

dân và du khách, nhất là tại các điểm vui chơi, giải trí, khu du lịch trước, trong, 

sau Tết Nguyên đán. 

- Xử lý nghiêm các hoạt động tội phạm, tín dụng đen, buôn bán, đốt pháo 

nổ, cờ bạc, trộm cắp. 
 

 

5. Ban chỉ huy Quân sự huyện:  
Phối hợp tốt với lực lượng Công an, duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu 

bảo đảm an ninh trật tự; đặc biệt làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quản lý chặt 

chẽ người sẵn sàng nhập ngũ; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công kế hoạch 

giao quân đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2020.  
 

6. Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung 

tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh, Trung tâm Vệ sinh Môi trường - Đô 

thị và UBND các xã, thị trấn: 

- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn 
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hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vệ sinh môi trường trước, trong, sau Tết Nguyên 

đán tạo khí thế vui tươi, phấn khởi Mừng Đảng, Mừng Xuân, đón Tết 2020. 

- Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

kiểm tra các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, vệ 

sinh môi trường, xây dựng tuyến đường hoa.  

- Các xã xây dựng và triển khai kế hoạch trồng cây, trồng hoa năm 2020, ưu 

tiên triển khai ở các thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, các khu trung tâm, các 

khu di tích, danh lam thắng cảnh. 

- Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp 

– PTNT, Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND xã Ninh Vân và các đơn vị có 

liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ phát động Tết trồng cây. 
 

7. Phòng Nông nghiệp – PTNT, UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2020 bảo đảm 

trong khung thời vụ tốt nhất, phấn đấu gieo cấy hết diện tích trước 20/02/2020. 

- Tập trung theo dõi, chăm sóc diện tích Sen đã trồng; diện tích lúa đã gieo 

cấy để phục vụ Tuần du lịch Ninh Bình năm 2020 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc 

– Tràng An” và năm du lịch Quốc gia 2020-Hoa Lư, Ninh Bình. 

- Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn chống rét, phòng chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm, thủy sản. 

- Triển khai phát động Tết trồng cây ở các địa phương, đơn vị vào ngày 

30/01/2020 (tức ngày mùng 6 Tết) đảm bảo thiết thực, hiệu quả; điểm phát động 

của huyện tại xã Ninh Vân. 
 

8. Tổ công tác theo Quyết định 746/QĐ-UBND ngày 16/10/2018, Đội kiểm 

tra liên ngành 814 theo Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 18/11/2019, Đoàn 

kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của 

UBND huyện: 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với tất cả 

các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, kinh doanh 

dịch vụ lưu trú Homestay; các hành vi buôn bán thịt gia súc, gia cầm không đúng 

nơi quy định, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y trên địa bàn huyện. 

 Trên đây là nội dung, nhiệm vụ chủ yếu tại Hội nghị giao ban kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tháng 01, công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020. UBND huyện yêu 

cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc thực hiện./. 
Nơi nhận: 
 

- TT Huyện ủy;  

- Lãnh đạo HĐND&UBND huyện;  

- Như thành phần Hội nghị; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Lưu Quang Minh 
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