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THÔNG BÁO
Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021
Ngày 02/4/2021, Huyện ủy - UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm
2021. Về dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường
vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 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 Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; Đ/c Trưởng các
phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; Các đ/c Phó Ban Pháp chế, Phó Ban kinh tế
- xã hội HĐND 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, Bưu chính, Viễn thông, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Điện lực, Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, 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 Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021; ý kiến phát biểu của các đại
biểu dự Hội nghị; thực hiện ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy;
UBND huyện thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai một
số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 như sau:
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2021
Trong Quý I/2021, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, tình hình dịch
bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân
dân. Song với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện;
cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, của cán bộ, quân
và dân phấn đấu thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất, duy
trì các hoạt động kinh tế - xã hội. Đến nay, đã tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên
đán Tân Sửu 2021 trong không khí vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và bảo đảm tuyệt
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đối an toàn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, hiện nay trên địa bàn
huyện chưa để xảy ra lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng; toàn huyện đã
gieo cấy xong 100% diện tích lúa vụ Đông Xuân trong khung thời vu tốt nhất; chỉ
đạo, đôn đốc UBND xã Ninh Hải, HTX nông nghiệp Văn Lâm tổ chức gieo cấy xong
19/19 ha lúa phục vụ tuần du lịch “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An” năm 2021; hiện
nay, lúa vụ Đông Xuân và các cây trồng khác đang sinh trưởng phát triển tốt; cây lúa
đang ở giai đoạn bắt đầu đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ. Phối hợp tốt với các Sở, ban, ngành
của tỉnh tổ chức Lễ dâng hương và trồng cây đầu xuân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
tại khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư vào ngày 13/02/2021 (ngày mùng 2 Tết
Tân Sửu); chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban
MTTQ VN tỉnh Ninh Bình tổ chức thành công Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời
nhớ ơn Bác Hồ” hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh, xuân Tân Sửu năm
2021 tại xã Ninh Xuân (ngày mùng 6 Tết Tân Sửu). Tổ chức thành công Lễ giao nhận
quân năm 2021, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021. Công tác GPMB để
thực hiện các dự án được triển khai quyết liệt đáp ứng được yêu cầu tiến độ, đến nay
đã hoàn thành công tác GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc
Bắc – Nam phía Đông đoạn qua huyện Hoa Lư đúng thời hạn.
Thu ngân sách nhà nước đạt được kết quả tích cực, đạt 32 tỷ 099 triệu đồng,
đạt 8,8% dự toán năm. Giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN đạt trên 1.280 tỷ 130 triệu
đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020.
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.
Công tác triển khai các bước thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm
túc, kịp thời, đúng luật.
II. Nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021
1. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn:
- Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa triển
khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm, không
được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt các xã, thị
trấn phải nắm chắc danh sách các đối tượng đi về từ vùng dịch để thực hiện các thủ
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tục y tế cần thiết; tiếp tục thực hiện Công văn số 324/UBND-VP ngày 01/04/2021 của
UBND huyện về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại
Thông báo số 57/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường giám sát việc
tuân thủ phòng, chống dịch trên địa bàn. Chủ động giám sát ca bệnh, giám sát nhóm
người có nguy cơ ... để có phương án xử trí thích hợp.
- 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, nhất là các đơn thư liên quan đến nhân sự
Đại biểu HĐND huyện, xã trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả Kế hoạch số
96/KH-UBND ngày 08/10/2020 của UBND huyện về việc 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; Công văn số 83/UBNDVP ngày 22/01/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm
đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Nhất là trên địa bàn xã Ninh Xuân.
- Tổ chức thành công Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự
là ngày hội của toàn dân; kiện toàn bộ máy tổ chức HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã
theo luật định.
- Tổ chức tốt các hoạt động Năm du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình
trên địa bàn huyện.
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy trình, thời hạn của các chế độ báo
cáo. Các thông tin, số liệu báo cáo phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung
thực, phản ánh đúng thực tế. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác
của các thông tin, số liệu báo cáo do đơn vị mình cung cấp.
2. Phòng Nông nghiệp – PTNT, UBND các xã, thị trấn:
- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, các HTX nông nghiệp đảm bảo đủ
nước phục vụ công tác chăm bón, bảo vệ cây trồng vụ Đông Xuân; thường xuyên kiểm
tra, theo dõi, phát hiện sâu bệnh để chủ động phòng trừ kịp thời. Tập trung chỉ đạo các
xã chăm sóc sen Nhật, Sen giống mới, chỉ đạo xã Ninh Hải chăm sóc tốt cánh đồng lúa
“Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An”; triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn huyện
phục vụ Năm du lịch Quốc gia 2021 – Hoa Lư, Ninh Bình.
- Thực hiện tốt công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia
cầm vụ Xuân Hè năm 2021, nhất là bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, không để
dịch bệnh bùng phát trên địa bàn huyện.
- Thường xuyên tiến hành kiểm tra hệ thống công trình thuỷ lợi trước mùa mưa
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bão, xác định những điểm xung yếu, xử lý vi phạm về đê điều, công trình thủy lợi
trên địa bàn toàn huyện. Triển khai tốt các nhiệm vụ thường trực PCTT&TKCN,
PCCCR năm 2021.
3. Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện:
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã: Trường Yên, Ninh Thắng đẩy
nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; chỉ đạo các thôn, xóm của
các xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu chủ động xây dựng Kế hoạch và triển khai
sớm để huy động mọi nguồn lực xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.
- Tập trung xây dựng Đề án xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
trên địa bàn huyện. Báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy,
UBND huyện trong Quý II/2021.
4. Phòng Tài nguyên – Môi trường:
Chủ trì, phối hợp với UBND xã Trường Yên và các đơn vị liên quan tham mưu
cho UBND huyện xem xét, thu hồi diện tích đất của 07 hộ gia đình tại khu vực núi
Vườn Già để di chuyển các hộ ra khu tái định cư sớm ổn định cuộc sống.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đặc biệt tại các khu, điểm du lịch
trên địa bàn huyện.
6. Trung tâm Phát triển Quỹ đất:
- Tiếp tục phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tập trung GPMB
các dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ. Tập trung GPMB dự án đầu tư xây dựng đường bộ
cao tốc đoạn Ninh Bình (Mai Sơn) – Thanh Hóa (QL45) phấn đấu bàn giao mặt bằng
cho Chủ đầu tư xong trước ngày 15/4/2021; dự án xây dựng bãi đỗ xe Cầu Hội, xã
Trường Yên xong trong tháng 5/2021.
- Xây dựng kế hoạch đấu giá trị quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn để tạo
nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
7. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
Tham mưu cho UBND huyện các giải pháp thực hiện đẩy mạnh thu ngân sách
từ nguồn đấu giá đất năm 2021.
8. Phòng Văn hóa – Thông tin:
- Tham mưu cho UBND huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan
tổ chức, tham gia các hoạt động tại Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 và Lễ
hội Hoa Lư; Lễ hội Tràng An; Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc -Tràng An" và các
hoạt động khác trong Năm Du lịch Quốc gia 2021 – Hoa Lư, Ninh Bình theo đúng kế
hoạch.
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- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Ninh Hải và các đơn vị liên quan rà soát, xây
dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội đền Thái Vi năm 2021 phù hợp với tình hình, diễn
biến của dịch Covid-19.
9. Phòng Nội vụ:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện, Ủy
ban bầu cử huyện chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết cho cuộc bầu cử;
tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã, thị trấn, phối hợp chặt chẽ
với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Sở Nội vụ và các cơ
quan có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử.
- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức đảm bảo yêu cầu theo chức danh được quy hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện
theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực
hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND huyện về triển khai thực
hiện Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021 “Kỷ
cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính" đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.
10. Công an huyện:
Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn chủ
động làm tốt công tác nắm tình hình, xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến quá
trình chuẩn bị, tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.
11. Thanh tra huyện:
- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 43/KH-UBND ngày
29/3/2021 của UBND huyện về Phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật
tự phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ngành có
liên quan và Ủy ban nhân dân xã Ninh Vân theo nội dung yêu cầu theo Thông báo số
29/TB-UBND ngày 16/3/2021 của UBND huyện; thường xuyên theo dõi, tổng hợp
tình hình, các khó khăn, tồn tại, tham mưu đề xuất biện pháp giải quyết báo cáo
Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện để kịp thời chỉ đạo.
12. Trung tâm Y tế huyện:
Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ
đạo của Chính phủ, của tỉnh và các nội dung tại Công văn số 324/UBND-VP ngày
01/04/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng
Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19.
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13. Các xã, thị trấn:
- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND
huyện về Phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử Đại
biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 –
2026. Khẩn trương Thành lập tổ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư phục vụ
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chủ động xây dựng Đề án thu gom rác thải, tăng cường công tác kiểm soát ô
nhiễm môi trường trên địa bàn, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức
năng tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường. Phối hợp với
Trung tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện thực hiện tốt hoạt động thu gom và vận
chuyển rác thải trên địa bàn, đảm bảo vệ sinh môi trường, theo đúng quy định.
- Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các công trình xây dựng
không có giấy phép, công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, kênh, đê; công trình
xây dựng trên đất không được phép xây dựng...
- Tổ chức thực hiện giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề
đường, hành lang ATGT, đặt biển quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn, nhất
là khu Di tích lịch sử Cố Đô – Hoa Lư, đường Tràng An, các tuyến đường vào các
khu du lịch. Hoàn thành xong trước thời gian khai mạc lễ hội Hoa Lư.
14. UBND các xã: Ninh Xuân, Ninh Hải, Ninh Vân:
Xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng theo thẩm quyền, Hoàn
thiện hồ sơ xử lý vi phạm đối với các trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần để chuyển
cơ quan điều tra Công an huyện xử lý theo quy định.
Trên đây là nội dung, nhiệm vụ chủ yếu tại Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021.
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 huyện;
- Lưu: VT.
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