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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  

nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 

 Ngày 04/9/2020, Huyện ủy - UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết 

quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 

tháng 9 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 

Trưởng các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; các đồng chí Thành viên UBND 

huyện;  Đ/c Chủ tịch UBMTTQ huyện; Đ/c Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể thuộc huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự, Chi cục 

Thống kê, Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình – Hoa Lư; Đội trưởng Đội Quản lý thị 

trường số 3, Chi nhánh khai thác CTTL; các đ/c Giám đốc: Ngân hàng CSXH, 

ngân hàng NN-PTNT, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Bưu chính, Viễn thông, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng; các trung tâm: GDNN&GDTX, Dịch vụ Nông 

nghiệp, Phát triển Quỹ đất, Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh, 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 

công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020; ý kiến phát biểu 

của các đại biểu dự Hội nghị; ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Thường 

trực Huyện ủy; UBND huyện thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 

tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 như sau: 

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 

Trong tháng 8/2020, Huyện ủy – UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh. Trong đó trọng tâm là triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch 

Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và của UBND tỉnh, đã tổ chức cách ly và 

giám sát cách ly đối với trên 200 trường hợp có yếu tố dịch tễ; đã cách ly điều trị 

khỏi cho 10/10 trường hợp nhập cảnh bị nhiễm vi rút Sars-CoV-2 tại phòng khám 

Đa khoa Cầu Yên.  

Về sản xuất nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và 

phòng trừ sâu bệnh nên lúa Mùa sinh trưởng, phát triển tốt; hiện nay đang ở giai 

đoạn đẻ nhánh, phân hóa đòng; phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu 

tiếp tục được đẩy mạnh, Ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới huyện đã xét công nhận 05 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, hoàn 

chỉnh hồ sơ xét công nhận xã Ninh Giang đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định; các mô hình sản xuất nông nghiệp như: trồng Sen 

giống mới, nuôi cá Rô Tổng Trường, Lúa – Cá... tiếp tục cho  hiệu quả kinh tế cao. 

Thu ngân sách nhà nước đạt 3 tỷ 445 triệu đồng, lũy kế đạt 355 tỷ 922 triệu 
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đồng, đạt 177,2% dự toán năm. Giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN trong tháng 

đạt 478 tỷ 923 triệu đồng, giảm 1,5% so với tháng trước; Hoạt động thương mại, 

dịch vụ, du lịch: doanh thu đạt 263 tỷ 973 triệu đồng, giảm 2,8 % so với tháng trước. 

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 mắc 

ở cơ sở nên công việc đạt hiệu quả cao. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2020 

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

- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới phải hoàn thành mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa triển 

khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; rà soát, sẵn sàng 

cách ly đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ; tổ chức cách ly cho người nhập 

cảnh tự chi trả kinh phí. 

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động trong công tác 

Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ 

Di sản trên địa bàn huyện.  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không 

để tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp. 

2. Phòng nông nghiệp - PTNT: 

- Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các HTX nông nghiệp và nhân dân thực 

hiện các biện pháp chăm sóc (đợt 2) đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. 

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực trong công tác Phòng chống thiên tai – 

Tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa chát rừng; tăng cường kiểm tra các công trình 

đê, kè, cống đảm bảo cho công tác phòng chống thiên tai. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình phát sinh của sâu bệnh gây hại 

lúa Mùa nhất là: Sâu đục thân hai chấm, rầy, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn... để có 

biện pháp phòng, trừ hiệu quả; tham mưu, chỉ đạo các đơn vị tổ chức diệt chuột 

đồng loạt để bảo vệ sản xuất. 

- Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; 

nhất là tập trung cao công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi gắn với việc từng 

bước tái đàn lợn theo quy định. 

4. Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện: 

- Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban 

Thường vụ Huyện ủy về kết quả xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu xã Ninh 

Giang; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp khắc phục để xin ý kiến chỉ 

đạo giải quyết. Thời gian thực hiện xong trước ngày 10/9/2020. 



3 

- Tiếp tục đôn đốc các thôn, các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn 

mới kiểu mẫu; Lập Đề án xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

5. Phòng Tài nguyên – Môi trường: 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản đề nghị UBND thành phố 

Ninh Bình phối hợp trong việc vớt bèo đảm bảo dòng chảy của sông Chanh (khu 

vực qua thành phố Ninh Bình); phối hợp xử lý tình trạng đổ rác thải (nhất là rác 

thải công nghiệp trên đoạn đê Hữu Đáy từ cầu Non Nước đến cầu Gián Khẩu). 

- Chủ động kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã: Trường Yên, Ninh Hòa, 

Ninh Giang thực hiện đồng loạt vớt bèo trên sông Chanh; phối hợp với Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện hỗ trợ phương tiện để triển khai việc vớt bèo đạt hiệu quả cao. 

Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên xong trước ngày 10/9/2020. 

- Tiến hành rà soát việc xử lý đất đai theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ trên địa bàn các xã, nhất là xã Ninh Thắng đảm bảo phù hợp quy hoạch, 

đúng quy định của Nhà nước. 

- Tập trung giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo tiến độ theo quy định 

(vụ việc ông Bùi Văn Phúc, xã Trường Yên; vụ việc Bà Đinh Thị Thúy, xã Ninh 

Hải; vụ việc ông Lê Công Hoan, thị trấn Thiên Tôn; Vụ việc ông Hoàng Văn 

Quảng, xã Ninh Hòa...). 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, UBND xã Ninh Hải và 

các đơn vị có liên quan thu hồi đất, GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường 

giao thông vào khu kinh tế mới Hang Bùi kết hợp vào điểm du lịch Thạch Bích – 

Thung Nắng, thôn Đam Khê Trong, xã Ninh Hải; dự án đê bao hào nước khu Cố 

đô Hoa Lư (09 hộ bến xe Đinh Lê); xây dựng cầu Khê Đầu Hạ. Thời gian thực 

hiện xong trong tháng 9/2020. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu cho Tổ 

công tác theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện 

xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 

28/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Hoa Lư.  

7. Tổ công tác theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của 

UBND huyện:  

- Hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-

NQ/HU ngày 28/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Hoa 

Lư. Thời gian xong trước ngày 15/9/2020. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết trên. 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, nhất là 

trên địa bàn xã Ninh Xuân, Ninh Hải và vi phạm của Công ty cổ phần dịch vụ du 

lịch Doanh Sinh tại Thung Nham, xã Ninh Hải. 

8. Trung tâm Phát triển Quỹ đất: 

- Tiếp tục tập trung GPMB các dự án: đối với dự án đầu tư xây dựng đường 
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bộ cao tốc đoạn Ninh Bình (Mai Sơn) – Thanh Hóa (QL45) đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thành khu tái định cư và tuyên truyền để 01 hộ gia đình thôn Phú Lăng chấp hành 

phương án GPMB tại xã Ninh Vân; đối với dự án xây dựng bãi đỗ xe Cầu Hội khu 

Cố đô Hoa Lư tuyên truyền để các hộ gia đình chấp hành phương án GPMB. Thời 

gian thực hiện xong trong tháng 9/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường, UBND xã Ninh 

Xuân khẩn trương kiểm đếm, GPMB để bàn giao cho đơn vị thi công cầu Khê Đầu 

Hạ phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân 

và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2020. 

- Tổ chức đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu Thổ Trì 5, xã Ninh Mỹ và 

một số lô tại xã Ninh Giang, Ninh Thắng theo quy định. 

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

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản đề nghị Công ty TNHH một 

thành viên Điện lực Ninh Bình khẩn trương cấp điện cho các cơ sở sản xuất tại 

Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân (giai đoạn 2). Đồng thời đôn đốc đơn vị 

thi công đấu nối hệ thống ống nước để cấp cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu 

Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân. Thời gian xong trước ngày 15/9/2020. 

- Tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư do Trung 

ương và Tỉnh hỗ trợ kinh phí, đáp ứng yêu cầu tiến độ, đảm bảo chất lượng, không 

được để bị thu hồi vốn đầu tư. 

10. Phòng Giáo dục – Đào tạo: 

- Chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện tổ chức 

Lễ khai giảng năm học mới đảm bảo trang trọng, an toàn theo đúng quy định. 

- Chỉ đạo các trường Tiểu học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện tốt 

chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 1. 

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch thường xuyên kiểm tra, hướng 

dẫn công tác quản lý tài chính, các khoản thu – chi đối với các nhà trường để chấn 

chỉnh, xử lý kịp thời những trường hợp thực hiện không đúng quy định. 

11. Thanh tra huyện: 

- Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết đơn thư, nhất là trong dịp diễn ra Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

- Hướng dẫn Đảng ủy và UBND thị trấn Thiên Tôn xử lý tập thể, cá nhân 

thuộc thẩm quyền liên quan đến sai phạm của Hợp tác xã Đa Giá. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện kết 

luận kiểm tra, rà soát việc giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND xã Ninh Vân đối 

với ông Nguyễn Đình Ước. 

12. UBND xã Trường Yên: xây dựng Kế hoạch cụ thể để phấn đấu đạt 

chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu vào Quý I/2020, trong đó xác định rõ các công 

trình, dự án để đưa vào danh mục đầu tư công báo cáo UBND huyện, Ban Thường 

vụ Huyện ủy trong tháng 9/2020. Chủ động xây dựng phương án và cân đối 

nguồn kinh phí để trình HĐND xã quyết định việc hỗ trợ mai táng tại nghĩa trang 

Áng Cao cho thôn Chi Phong; nguồn kinh phí do ngân sách xã đảm nhận. 
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13. UBND xã Trường Yên, Ninh Hòa, Ninh Giang: Chủ động thực hiện tốt 

việc vớt bèo trên sông Chanh đảm bảo hiệu quả. 

14. UBND xã Ninh Khang: Khẩn trương xây dựng công trình vệ sinh của 

trường THCS phục vụ năm học mới. 

15. UBND thị trấn Thiên Tôn:  

- Tập trung lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án nâng cấp, chỉnh trang ngõ đi 

khu dân cư phố Đông Nam; 

- Triển khai thực hiện xử lý tập thể, cá nhân theo thẩm quyền liên quan đến 

sai phạm của HTX Đa Giá. 

16. UBND xã Ninh Vân:  

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động 01 hộ gia đình chấp hành phương án bồi 

thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn 

Ninh Bình (Mai Sơn) – Thanh Hóa (QL45). 

- Xây dưng phương án tập trung xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng 

đối với các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến đơn đề nghị của ông Ngô Tự Đức. 

Trên đây là nội dung, nhiệm vụ chủ yếu tại Hội nghị đánh giá kết quả lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 

năm 2020. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể 

thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Lãnh đạo HĐND&UBND huyện;  

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Lưu Quang Minh 
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