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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội Tết Nguyên 

đán Canh tý năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

 Ngày 04/02/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình 

hình kinh tế - xã hội Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng 

tâm trong thời gian tới. Về dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, 

Lãnh đạo HĐND&UBND huyện; các đồng chí Thành viên UBND huyện; Lãnh 

đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; đồng chí Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện, các trung tâm: Phát triển Quỹ đất, Văn hóa – Thể thao và 

Truyền thanh, Y tế và đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện trình bày dự thảo báo cáo 

tình hình kinh tế - xã hội Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 

trong thời gian tới; ý kiến tham gia và thống nhất nội dung của các Đại biểu dự Hội 

nghị; ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy; đồng chí Bùi Duy Quang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

kết luận như sau: 

I. Tình hình kinh tế - xã hội Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 

UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 31/12/2019 về 

việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; 05 Kế hoạch; 03 Công văn 

và các văn bản, quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra VSATTP, thành lập 

đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường; ban hành Kế hoạch đảm 

bảo ANTT trong dịp tết... để yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị 

trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn 

giao thông và công tác sản xuất, kinh doanh, bình ổn thị trường, phục vụ nhân dân 

đón Tết. Các cấp, các ngành trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND huyện. Vì vậy, tình 

hình trước, trong và sau Tết ổn định. Tết Canh Tý năm 2020 trên địa bàn huyện 

được tổ chức an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Tạo được không khí phấn 

khởi trong nhân dân góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã 

hội trong năm 2020. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

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 theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân huyện và chủ động xây dựng, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chương 

trình công tác năm 2020 ban hành theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 

08/01/2020 của UBND huyện ngay từ những tháng đầu năm. Thực hiện hoàn 
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thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và mục tiêu của Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII; thi đua lập thành tích chào 

mừng đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

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. 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; 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. Tiếp tục 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..  

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp do chủng mới virút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn toàn huyện.  

Chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước, nâng cao vai trò của người đứng 

đầu đơn vị; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn 

trương tập trung giải quyết, xử lý công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tạo 

điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Cán bộ, công chức không được đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe 

công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.  

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

nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Phòng Nông nghiệp - PTNT chủ trì, phối hợp với trạm Trồng trọt – 

BVTV, Khuyến nông, Chăn nuôi - Thú  y  và các HTX nông nghiệp: 

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn tranh thủ thời tiết thuận lợi 

triển khai gieo cấy vụ Đông Xuân 2019 - 2020 trong khung thời vụ tốt nhất, phấn 

đấu gieo cấy hết diện tích trước ngày 20/02/2020; đồng thời thực hiện tốt các biện 

pháp chăm sóc, phòng, chống rét cho mạ và cây lúa; Tập trung chuẩn bị đủ giống 

để mở rộng diện tích trồng Sen tại các xã: Ninh Hải, Ninh Xuân, Trường Yên; tiếp 

tục chăm sóc, theo dõi mô hình trồng Măng Tây tại các xã: Ninh Mỹ, Ninh Khang; 

thực hiện tốt việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cánh đồng lúa 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.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm chú trọng những nơi có ổ dịch cũ và những nơi có nguy cơ phát dịch 

cao; tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1, bệnh lở 
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mồm long móng, Dịch tả lợn Châu phi trên đàn lợn; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2020.  

2. Văn phòng Điều phối Xây dựng NTM huyện:  

- Tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã hoàn thiện và nâng cao 

các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được; tập trung chỉ đạo xã Ninh Mỹ, xã 

Ninh Giang và các thôn, xóm của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tiếp tục 

huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng dẫn 

UBND xã Ninh Giang, Ninh Mỹ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt 

chuẩn NTM kiểu mẫu. Phấn đấu hoàn thành ít nhất 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu 

mẫu trước tháng 07/2020 để chào mừng Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII. 

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn UBND các xã chỉ 

đạo tổ chức đón nhận danh hiệu đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu cho các 

thôn đạt chuẩn năm 2019. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình – Hoa Lư: 

- Tích cực tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn ngay từ 

đầu năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức thu phí, lệ phí; tăng cường 

thu ngân sách từ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất và các khoản thu khác.  

- Tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ 

bản trên địa bàn huyện. Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu 

cho UBND huyện rà soát, triển khai phân cấp công tác quản lý đầu tư cho các Chủ 

đầu tư, các đơn vị theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh; đôn đốc các Chủ 

đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dở dang và thanh quyết toán 

khối lượng hoàn thành theo đúng quy định bảo đảm việc sử dụng vốn đầu tư 

đúng mục đích, hiệu quả. 

- Tích cực kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn lậu, nợ đọng 

thuế; chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đúng chế độ, đúng mục đích.  

- Triển khai thu tiền các cá nhân, tổ chức trúng đấu giá QSD đất khu Đồng 

Đốt, xã Ninh Thắng; khu dân cư thôn Trung Trữ (Cá Dũ), xã Ninh Giang.  

4. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục phân công đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, 

Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác theo Quyết định 

746/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện và các đơn vị có liên quan: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, xử lý 

nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng 

không được cấp phép hoặc sai với giấy phép được cấp; khi phát hiện mới sai phạm 

phải xử lý ngay và yêu cầu phải hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu.  

- Tập trung xử lý nghiêm các công trình xây dựng sai với nội dung giấy 

phép xây dựng được cấp của Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và du lịch 

Doanh Sinh; Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản và dịch vụ Đa Chiều theo đúng 

chỉ đạo của UBND tỉnh và quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức 

cưỡng chế, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đối với các trường hợp  cố 

tình vi phạm; tổng hợp, xây dựng Phương án cưỡng chế chung của huyện báo 
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cáo UBND huyện và Thường trực Huyện ủy. Xong trước ngày 10/3/2020.  

5. Phòng Tài nguyên – Môi trường: 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh hoàn thiện thủ tục 

pháp lý bảo vệ môi trường; Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện thường xuyên duy trì tốt công tác vệ sinh, chỉnh trang, tôn tạo 

môi trường. 

- Đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai, đo đạc, lập hồ sơ địa chính kỹ thuật số, 

cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa theo Kế hoạch. 

- Phối hợp chặt chẽ với trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện đẩy nhanh tiến 

độ lập hồ sơ thu hồi đất phục vụ GPMB và đấu giá giá trị QSD đất đáp ứng yêu 

cầu tiến độ. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Phối hợp với Công an huyện rà soát, bổ sung biển báo cấm dừng, cấm đỗ, 

cấm họp chợ tại các điểm dân tập trung bán thịt dê, bán hàng dong tự phát trên các 

tuyến đường vào khu, điểm du lịch. 

- Phối hợp với Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, Sở Xây dựng và 

các đơn vị có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về trật tự xây dựng, đất đai trong vùng Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế 

giới – Quần thể danh thắng Tràng An. 

7. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện 

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án: 

dự án tái định cư Đống Mối tại xã Ninh Xuân; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

dân cư Đồng Cửa (giai đoạn 1), xã NinhAn; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

dân cư Xuân Phúc, xã Ninh Vân; dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn 

Ninh Bình (Mai Sơn) – Thanh Hóa (QL45), xã Ninh Vân; dự án xây dựng bãi 

đỗ xe Cầu Hội thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống đường bao, hào nước 

vùng bảo vệ đặc biệt cố đô Hoa Lư.  

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án bồi thường GPMB, xây 

dựng cơ sở hạ tầng tái định cư dự án Xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng 

(giai đoạn 2), trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đồng 

thời phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp để bố trí thanh toán chi phí vốn GPMB theo quy định. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất các khu: Xuân Phúc, xã Ninh Vân; 

Đồng Cửa, xã Ninh An; Thổ Trì 5, xã Ninh Mỹ đáp ứng yêu cầu tiến độ, đúng quy 

định hiện hành của Nhà nước.  

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đấu giá QSD đất thuê trả tiền thuê đất một 

lần cho cả thời gian thuê các lô đất tại cụm công nghiệp đã mỹ nghệ Ninh Vân trong 

tháng 02/2020 bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

8. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: 

Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 06 công trình chào mừng 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Công trình cụm 

công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân giai đoạn 2; Công trình trạm bơm Cầu Nấm, xã 
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Ninh Thắng; Công trình xây dựng nhà học 02 tầng, 8 phòng học và các hạng mục 

phụ trợ trường Tiểu học Ninh Hòa; Công trình xây dựng nhà học 02 tầng, 8 phòng 

học, cải tạo nhà lớp học 02 tầng và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non 

Trường Yên; Công trình xây dựng vỉa hè, khuôn viên cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ 

tuyến đường du lịch từ trạm bơm Liên Trung đến chùa Bích Động; Công trình Hội 

trường lớn UBND huyện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn 

đốc các nhà thầu triển khai các hạng mục công trình, dự án của huyện đáp ứng yêu 

cầu tiến độ, bảo đảm chất lượng; tổ chức nghiệm thu thanh quyết toán theo đúng 

quy định của pháp luật. 

9. Phòng Văn hóa – Thông tin, trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh huyện: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan; tuyên 

truyền làm nổi bật các khu trung tâm, các tuyến đường quốc lộ và các tuyến đường 

vào các khu, điểm du lịch; nội dung tuyên truyền phải thiết thực, tập trung tuyên 

truyền Mừng Đảng, Mừng Xuân gắn với sự kiện tổ chức Năm du lịch Quốc gia 

2020 - Hoa Lư, Ninh Bình và Đại hội Đảng các cấp... Tăng cường quản lý Nhà 

nước về các hoạt động du lịch mùa lễ hội. 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động Năm Du lịch 

Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình, trước mắt là Lễ khai mạc đảm bảo trang 

trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, tập trung triển khai Kế hoạch phối 

hợp tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2020; chủ trì tổ chức Lễ hội đền Thái Vi bảo đảm 

đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo của huyện. 

10. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục phân công đồng chí Nguyễn Thị Cúc, 

Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 814 theo 

Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND huyện và các đơn vị 

có liên quan: 

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

chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm về kinh doanh dịch vụ lưu trú Homestay, 

Karaoke, trờ chơi điện tử. Yêu cầu các cơ sở, cá nhân, hộ gia đình chấp hành 

nghiêm túc Quyết định xử phạt vi pham hành chính; đồng thời tiếp tục kiểm tra, xử 

lý vi phạm khác của các cơ sở, cá nhân, hộ gia đình. 

11. Trung tâm Y tế huyện: 

Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn toàn huyện; thực 

hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chủ 

động theo dõi, nắm bắt và thực hiện các Phương án, biện pháp nghiệp vụ nếu trong 

trường hợp phát hiện dịch bệnh. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các 

vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, 

ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm, nhất là thời điểm mùa lễ hội năm 2020. 

12. Công an huyện: 

- Tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự ATXH; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn 

toàn huyện. Tăng cường lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị 
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trọng điểm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện, nhất là tại các khu, điểm 

du lịch phục vụ năm du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình và Đại hội Đảng 

các cấp. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự ATGT. 

- Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1013/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2019 của UBND huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn 

chặn, chấn chỉnh 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 lưu hành trên địa bàn huyện. 

13. Ban chỉ huy Quân sự huyện:  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành 

công Lễ giao nhận quân năm 2020 vào ngày 11/02/2020 đảm bảo hoàn thành 

100% chỉ tiêu.  

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Lễ ra quân huấn luyện năm 2020. 

14. Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Ban tiếp công dân huyện: 

Tập trung rà soát, tham mưu cho UBND huyện giải quyết và đôc đốc các 

đơn vị giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, không để phát sinh điểm 

nóng; triển khai kịp thời, nghiêm túc các kết luận, quyết định hành chính đã có 

hiệu lực pháp luật liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Triển 

khai thực hiện kế hoạch thanh tra kinh tế- xã hội năm 2020. 

15. Phòng Nội vụ: 

Tham mưu cho UBND huyện tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước, 

nâng cao vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm 

vụ, nhất là trong những ngày sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý; thực hiện nghiêm 

kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tham 

mưu cho UBND huyện bố trí, sắp xếp và quản lý, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực 

bảo đảm đúng chỉ tiêu biên chế, đúng đề án vị trí việc làm, đúng quy định của 

Trung ương, của tỉnh. 

16. UBND các xã, thị trấn: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan chào mừng đại hội đảng các 

cấp và năm du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình.  

- Tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, 

chú trọng việc chỉnh trang nhà cửa, cổng vườn, đường làng, ngõ xóm; xây dựng 

tuyến đường hoa, duy trì tốt công tác vệ sinh, môi trường; chỉ đạo các thôn, xóm 

tổ chức đón danh hiệu đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đồng thời, chủ động 

tự rà soát, chấn chỉnh nâng cao chất lượng quản lý đầu tư, quản lý dự án của xã, 

thị trấn bảo đảm chất lượng; tổ chức nghiệm thu thanh quyết toán theo đúng quy 

định của pháp luật. 

- Xây dựng Kế hoạch cưỡng chế xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng 

đối với các trường hợp cố tình vi phạm, báo cáo UBND huyện trong tháng 

02/2020. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nai, tố cáo của công 

dân; giải quyết ngay những mâu thuẫn, vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để tình 

hình phức tạp hoặc hình thành điểm nóng. 
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- UBND các xã: Ninh Xuân, Ninh Vân, Ninh An tập trung tuyên truyền, vận 

động để hoàn thành việc GPMB khu Tái định cư Đống Mối, Đồng Cửa và khu dân 

cư Xuân Phúc. 

 Trên đây là nội dung, nhiệm vụ chủ yếu tại Hội nghị giao ban đánh giá tình 

hình kinh tế - xã hội Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng 

tâm trong thời gian tới. 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: 
 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy,  

- Lãnh đạo HĐND & UBND huyện;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- 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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