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THÔNG BÁO 

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

nhiệm vụ tháng 02, công tác trọng tâm tháng 03 năm 2020 

 Ngày 02/3/2020, Huyện ủy - UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban đánh 

giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, công tác trọng tâm tháng 03 

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 ủy ban 

MTTQ Việt Nam 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, Viện 

kiểm sát, Tòa án, Chi nhánh KTCT thủy lợi, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị 

trường số 3, Ngân hàng CSXH, 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 và Truyền thanh, 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 các xã, thị trấn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 

tháng 02, công tác trọng tâm tháng 3; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội 

nghị; ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thường trực Huyện ủy 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 02 và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm công tác 

tháng 03 năm 2020 như sau: 

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 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 02 năm 2020 tiếp tục phát triển: Giá trị sản xuất Công nghiệp – 

TTCN đạt 643 tỷ 876 triệu đồng, tăng 3,85% so với tháng trước; Thu ngân sách 

nhà nước đạt được kết quả tích cực, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 57 tỷ 100 

triệu đồng, đạt 28,4% dự toán năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát 

triển: Doanh thu đạt 234 tỷ 823 triệu đồng, tăng 5,27% 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, 

Măng Tây... tiếp tục được triển khai nhân rộng.  

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. 

 UBND huyện, Ban Chỉ đạo của huyện về phòng, chống dịch Covid – 19 

(hiện nay gọi tên chính thức là SARS-CoV-2) đã tập trung thực hiện quyết liệt các 

biện pháp, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh với phương châm “Chống 

dịch như chống giặc”. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về dịch 

bệnh và khuyến cáo cách phòng tránh cho người dân; tổ chức tiêu độc, khử trùng 

các cơ quan, doanh nghiệp, khu du lịch…; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác 

phòng chống dịch bệnh tại các nhà máy, xí nghiệp, các khu, điểm du lịch…; tổ 

chức cách ly đúng quy định các trường hợp đến từ vùng có dịch… Chuẩn bị đầy 

đủ trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, phương tiện, nhân lực cho các hoạt động phòng 

chống dịch theo yêu cầu.  

II. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020 

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

tục 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 đã đăng ký huy động mọi nguồn lực xây dựng xã, khu dân cư Nông 

thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt để phòng, chống 

dịch SARS-CoV-2; tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 

nhân dân về các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y 

tế thế giới đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch, tránh gây hoang 

mang, lo lắng cho nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình dự 

kiến hoàn thành để chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục công tác tuyên 

truyền và triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức năm du lịch Quốc gia 2020-Hoa 

Lư, Ninh Bình trên cơ sở bám sát kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

UBND tỉnh về phòng, chống dịch SARS-CoV-2.  

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.  

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: 

- Phân công cán bộ kỹ thuật tăng cường xuống cơ sở, hướng dẫn các HTX 

nông nghiệp, các hộ gia đình thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, có biện pháp 

chăm sóc đúng kỹ thuật, kịp thời để tạo điều kiện cho cây lúa vụ Đông Xuân sinh 

trưởng, phát triển; làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, chú ý phòng trừ các đối 

tượng sâu bệnh chính như: bệnh đạo ôn, khô vằn, sâu cuốn lá, rầy các loại ... có 

khả năng phát sinh gây hại lớn trong vụ Đông Xuân. 

- Chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn có liên quan tiếp tục theo dõi mô hình 

sản xuất: Măng Tây, Lúa – Cá, trồng Sen.  



 
3 

- Phối hợp với trạm Thú Y 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; hướng dẫn các hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh, tiêu 

độc khử trùng chuồng trại; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện triển khai tiêm phòng 

vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2020. 

- Xây dựng Kế hoạch, Phương án PCTT, PCCCR năm 2020 theo phương 

châm “4 tại chỗ”; tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

PCTT và TKCN năm 2019, triển khai phương án PCTT&TKCN năm 2020 và 

hiệp đồng với các đơn vị Quân đội. Thời gian xong trước ngày 20/3/2020. 

2. Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện: 

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã và các thôn hoàn thiện các tiêu chí xây 

dựng NTM kiểu mẫu; đẩy nhanh phong trào “Nhà sạch, vườn sạch, khu dân cư 

Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”. Trước mắt, tập trung hướng đẫn, đôn đốc xã Ninh 

Giang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong 

tháng 05/2020.  

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

Hướng dẫn UBND thị trấn Thiên Tôn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật triển khai 

GPMB, thi công dự án nâng cấp, chỉnh trang ngõ đi khu dân cư phố Đông Nam 

(ngõ đi nhà ông Thảo và nhà bà Thơm). Thời gian xong trước ngày 20/3/2020. 

4. Trung tâm Phát triển Quỹ đất: 

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 Ninh An; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Xuân Phúc, 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; dự án Xây dựng tuyến đường 

Đinh Tiên Hoàng (giai đoạn 2); khu Đồng Ổi, xã Ninh Mỹ; dự án đầu tư xây dựng 

đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình (Mai Sơn) – Thanh Hóa (QL45) tại xã Ninh Vân. 

Riêng đối với dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn hoàn thành GPMB xong trong 

tháng 03/2020. 

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn: 

Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội 

Đảng các cấp; đồng thời, rà soát các công trình, dự án xây dựng cơ bản đã hoàn 

thành để hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản theo 

quy định. 

6. Phòng Văn hóa – Thông tin: 

- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện triển khai Kế hoạch phối hợp tổ 

chức Năm du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình, Lễ hội Hoa Lư, Lễ Hội 

đền Thái Vi năm 2020 theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh; 

- Tổ chức tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Năm du 

lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình. 
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7. Phòng Giáo dục – Đào tạo: 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh SARS-CoV-2; thường xuyên bảo đảm vệ sinh trường, lớp 

học; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với việc cho học 

sinh đi học trở lại. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường chỉ đạo, hướng 

dẫn các trường Mầm non (Trường Yên, Ninh Thắng, Ninh Mỹ), các trường THCS 

(Đinh Tiên Hoàng, Ninh Giang, Ninh Mỹ, Trường Yên) xây dựng trường đạt 

chuẩn mức độ 2 theo chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra. Thời 

gian hoàn thành trong tháng 3, tháng 4 năm 2020. 

8. Trung tâm Y tế huyện: 

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

CoV-2 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. 

9. Công an huyện: 

- Làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự; tư tưởng của cán 

bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền giải 

quyết tốt những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, nhất là trong dịp 

diễn ra Đại hội Đảng các cấp; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 

huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo 

ANTT, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt; triển khai đồng bộ các biện pháp 

phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.  

- Tích cực phối hợp với các Tổ công tác của huyện; các xã, thị trấn trong công 

tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, việc bày bán thịt dê không đúng quy định trên 

tuyến đường Tràng An…, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

10. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: 

Thực hiện nghiêm các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra; trước mắt 

thực hiện ngay kết luận thanh tra của Sở Kế hoạch – Đầu tư. Đồng thời, tiếp tục 

tăng cường, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tập trung thanh, 

quyết toán các công trình xây dựng; nâng cao chất lượng đầu tư công theo đúng 

quy định của Nhà nước.  

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

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm các Văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh và của huyện về việc tập trung phòng, chống dịch 

bệnh SARS-CoV-2. 

- Tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu của các thôn, 

các xã; tiếp tục triển khai công tác vệ sinh môi trường tại tất cả các tuyến đường 

khu dân cư đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. 

- Tiếp tục triển khai trồng mới các tuyến đường hoa; đồng thời chăm sóc, 

cắt tỉa, bổ sung thêm cây đối với các tuyến đường hoa đã trồng. 
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- 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 trên địa bàn 

huyện. Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Thông báo số 93/TB-UBND ngày 

28/02/2020 của UBND huyện. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân, 

nhất là trong dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, 

không để tồn đọng, kéo dài. Tập trung giải quyết các vụ việc như: vụ việc của 10 

hộ dân xã Ninh Xuân liên quan đến công tác GPMB thực hiện khu tái định cư 

Đống Mối, vụ việc của HTX Đa Giá thị trấn Thiên Tôn; vụ việc của bà Phạm Thị 

Thuyết và bà Phạm Thị Kim Liên liên quan đến công tác GPMB xây dựng Nút 

giao đường ĐT477 và các đơn mới phát sinh theo quy định.  

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

hiện nhiệm vụ tháng 02, công tác trọng tâm tháng 03 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: 
 

- Thường trực Huyện ủy (để b/c);  

- 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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