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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo  

của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-TCT ngày 30/10/2019 của Tổ công tác theo 

Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh tại UBND huyện Hoa Lư; UBND huyện hoa Lư trân trọng báo cáo kết 

quả cụ thể như sau: 

I. Khái quát tình hình chung 

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh, UBND huyện 

Hoa Lư đã xây dựng và ban hành chương trình công tác để tổ chức thực hiện. Đến 

nay, kết quả như sau: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất Công nghiệp – 

TTCN ước đạt trên 5.473 tỷ đồng, tăng 13,76 % so với năm 2018; dịch vụ du lịch 

phát triển, doanh thu đạt 1.942 tỷ 605 triệu đồng, tăng 16,25 % so với năm 2018; 

sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất lúa vụ Đông xuân đạt 67,78 tạ/ha (tăng 

0,13 tạ/ha so với vụ trước), sản lượng đạt 20.640 tấn, Vụ Mùa năng suất lúa ước 

đạt 55,5 tạ/ ha, tăng 0,17 tạ/ha so với vụ mùa năm 2018, sản lượng đạt 13.527 tấn. 

Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 31/10/2019 đạt 207 tỷ 555 triệu đồng, đạt 

151,7% dự toán. Tập trung tháo gỡ khó khăn để giải phóng mặt bằng các dự án 

như: dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đá mỹ nghệ xã 

Ninh Vân; dự án tái định cư Đống Mối tại xã Ninh Xuân; dự án xây dựng tuyến 

đường Cao tốc (giai đoạn 2) tại xã Ninh An; dự án bổ sung nút giao QL38B thuộc 

dự án mở rộng QL1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình (ĐT 477 kéo dài); dự án nâng 

cấp đê, kết hợp giao thông tuyến Bái Đính – Kim Sơn; dự án xây dựng bãi đỗ xe 

Cầu Hội xã Trường Yên... và các dự án đấu giá giá trị quyền sử dụng đất trên địa 

bàn huyện. Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; đã chủ động, tích cực 

phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức thành công các hoạt động tại Lễ 

hội Hoa Lư năm 2019, Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An”; Tổ chức 

thành công Lễ hội Đền Thái vi năm 2019...  đảm bảo trang trọng, an toàn, để lại ấn 

tượng tốt cho nhân dân và du khách; hoàn thành tốt chương trình năm học 2018 – 

2019; công tác giải quyết chế độ, chính sách được đảm bảo đúng quy định; thực 

hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; quốc phòng được tăng 

cường, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân; an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội được giữ vững; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước có nhiều 

chuyển biến tích cực. Dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

 Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND huyện Hoa Lư được giao thực hiện 168 

nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên hệ thống 
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phần mềm quản lý văn bản (VNPT – iOffice) và các văn bản chỉ đạo khác (không 

gửi trên phần mềm). Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND huyện đã 

quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đến các đồng chí lãnh đạo UBND 

huyện, các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Đồng 

thời, giao Văn phòng HĐND&UBND huyện làm đầu mối giúp Chủ tịch UBND 

huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

thường xuyên rà soát, kịp thời cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

được giao. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc đều được UBND huyện tổng hợp 

báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, một số việc thuộc thẩm quyền của 

huyện thì xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trước 

khi trình HĐND huyện xem xét, quyết định. Trên cơ sở đó, hầu hết các nhiệm vụ 

chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã được UBND huyện thực hiện 

đảm bảo đúng thời hạn, qua đó góp phần phát triển nhanh kinh tế - xã hội, đặc biệt 

công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đã có chuyển 

biến thực sự rõ nét. 

 II. Kết quả thực hiện 

1. Việc thực hiện chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 

- Tổng hợp tình hình thực hiện những nhiệm vụ được giao (thời gian: Từ 

ngày 01/01/2019 đến nay).  

Tổng số nhiệm 

vụ, công việc 

được giao 

Đã hoàn thành Chưa hoàn thành 

Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Quá hạn 

168 130 09 26 03 

(Danh sách cụ thể nhiệm vụ đã hoàn thành quá hạn và chưa hoàn thành quá 

hạn theo phụ lục 1 đính kèm) 

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ do 

UBND tỉnh giao: Thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 

năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế theo dõi, kiểm tra việc thực 

hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Hàng quý, UBND huyện Hoa Lư đã tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ, tình hình 

thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo 

đúng quy định.  

2. Việc tiếp nhận và giải quyết các nội dung vụ việc cụ thể tại đơn vị 

Tổng hợp tình hình tiếp nhận và giải quyết nội dung vụ việc cụ thể (không 

bao gồm văn bản, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao).  

Tổng số nội 

dung vụ 

việc  

Đã giải quyết  Chưa giải quyết 

Đúng hạn 
Quá hạn 

(lý do) 
Trong hạn 

Quá hạn 

(lý do) 

1.242 1146 10 72 0 
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(Danh sách cụ thể vụ việc đã giải quyết quá hạn theo phụ lục 2 đính kèm) 

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình tiếp nhận và giải 

quyết các vụ việc: UBND huyện Hoa Lư đã thường xuyên phối hợp giải quyết và 

đôn đốc tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ, tình hình tiếp nhận và giải quyết các vụ 

việc theo đúng quy định. 

3. Công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công 

3.1. Công tác Kiểm soát Thủ tục hành chính: 

- UBND huyện ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 14/12/2018 về 

triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. 

- Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ; 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; 

UBND huyện giao cho Văn phòng HĐND&UBND huyện là cơ quan đầu mối có 

trách nhiệm phối hợp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn. 

- Trong 9 tháng đầu năm 2019 (tính đến 12/9/2019): UBND cấp huyện tiếp 

nhận 1.423 hồ sơ, đã giải quyết 1.423 hồ sơ, đang giải quyết 0 hồ sơ (trong đó số 

hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 1.420 hồ sơ); UBND 

cấp xã tiếp nhận 20.418 hồ sơ, đã giải quyết 20.357 hồ sơ, đang giải quyết 61 hồ sơ 

(trong đó số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 20.418 hồ 

sơ). Các trường hợp đều được giải quyết đúng quy định của pháp luật. 

3.2. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 

- UBND huyện đã ban hành Công văn số 1264/UBND-NV ngày 18/10/2018 

về việc triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 17/12/2018 

về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Diện tích Bộ phận một cửa đủ để bố trí khu vực cung cấp thông tin, khu vực 

tiếp nhận và trả kết quả; việc đón, hướng dẫn giải quyết TTHC cho người dân 

thuận tiện đảm bảo theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 61 của Chính phủ; có 

đủ số phòng làm việc, trang thiết bị theo quy định.  

- Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa đảm bảo đủ các điều kiện, 

tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10, 11 của Nghị định số 61 của Chính phủ; việc 

thực hiện chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại trung tâm một cửa  đúng 

theo Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND tỉnh là 

300.000đ/người/tháng; cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, tác phong giao 

tiếp đúng mực với tổ chức và công dân.  

- Tại UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện đầy đủ việc niêm yết công khai 

TTHC tại nơi giải quyết TTHC đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, 

thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định TTHC, tạo điều kiện cho các cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết 
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TTHC. UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện niêm yết đầy 

đủ 226 TTHC thuộc 14 lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

theo đúng Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh tại 

Trung tâm một cửa liên thông và trên trang thông tin điện tử huyện.  

- Đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 

Trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2019 không có ý kiến phản ánh kiến 

nghị của công dân về nội dung, quy định hành chính.      

- Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đánh giá đối với chất 

lượng và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính hàng năm. 

- Xây dựng tin, bài tuyên truyền về nội dung, kết quả triển khai thực hiện 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. 

- UBND huyện đang giao phòng Nội vụ huyện tổ chức bàn giao chức năng, 

nhiệm vụ tham mưu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ phòng Nội vụ 

về Văn phòng HĐND&UBND huyện theo đúng Kế hoạch. 

3.3. Kết quả rà soát đơn giản hóa TTHC tại bộ phận một cửa, một cửa 

liên thông:  

- UBND huyện đã banh hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 14/12/2018 

của UBND huyện Hoa Lư về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn 

huyện Hoa Lư năm 2019. 

- Thực hiện Công văn số 09/VP-UBND ngày 04/01/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của 

Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư đã ban hành Công văn số 

28/UBND-VP ngày 08/01/2019 yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai rà soát 

Danh mục các Thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, 

đơn vị mình báo cáo UBND huyện để tổng hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết 

định Danh mục các TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận một cửa các cấp, 

cụ thể: 

+ Tổng số thủ tục hành chính cấp huyện: 211 thủ tục thuộc 10 lĩnh vực, gồm 

(Tư pháp: 32 thủ tục; Lao động, Lao động – TB&XH: 10 thủ tục; Giáo dục - Đào 

tạo: 16 thủ tục; Văn hóa - Thông tin: 20 thủ tục; Nội vụ: 09 thủ tục; Tài chính: 06 

thủ tục; Kế hoạch – Đầu tư: 75 thủ tục; Tài nguyên - MT: 14 thủ tục; Kinh tế và Hạ 

tầng: 24 thủ tục; Thanh tra: 05 thủ tục) 

+ Tổng số thủ tục hành chính cấp xã: 123 thủ tục thuộc 10 lĩnh vực, gồm 

(Tư pháp: 43 thủ tục; Lao động – TB&XH: 11 thủ tục; Nội vụ: 19 thủ tục;  Tài 

nguyên - MT: 06 thủ tục; Kinh tế và Hạ tầng: 14 thủ tục; Giáo dục - Đào tạo: 04 

thủ tục; Thanh tra: 09 thủ tục; Kế hoạch đầu tư: 02 thủ tục; Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn: 11 thủ tục; Văn hóa - TT: 04 thủ tục). 

3.4. Công tác rà soát, thống kê kết quả cung cấp dịch vụ hành chính công 

năm 2019 (tính đến thời điểm báo cáo): 
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UBND huyện đã phối hợp với VNPT Ninh Bình đã xây dựng quy trình và 

cung cấp được 336 thủ tục hành chính (cấp huyện và cấp xã) lên Cổng thông tin 

một cửa điện tử của tỉnh. Trong đó cung cấp được 15 thủ tục mức độ 4; 162 thủ tục 

mức độ 3; 159 thủ tục mức độ 2. 

3.5. Kết quả tinh giản biên chế, cải cách bộ máy: 

a. Tinh giản biên chế 

 Năm 2019, UBND huyện thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP đối với 02 viên chức ngành Giáo 

dục (theo chính sách nghỉ hưu trước tuổi). 

 b. Cải cách bộ máy 

 UBND huyện xây dựng Đề án và đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết 

định số 1133/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 về việc sáp nhập Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao và Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thanh 

huyện Hoa Lư. Dự kiến hoàn thành sáp nhập trong năm 2019. Hiện nay, đang xây 

dựng Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện trên cơ sở hợp nhất các trạm: Khuyến nông, Bảo vệ thực vật và Thú y. 

3.6. Thời gian thực hiện (giảm thời gian) các thủ tục hành chính trên các 

lĩnh vực:  

Năm 2019, thực hiện Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ 

tục hành chính và xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019, UBND huyện Hoa Lư đã tiến hành triển 

khai rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính. Kết quả đã đề nghị bổ sung, cắt giảm: 

02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp (Đăng ký kết hôn có yếu tố nước 

ngoài: giảm thời gian thực hiện từ 15 ngày xuống còn 13 ngày làm việc; Đăng ký 

nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài: giảm thời gian thực hiện từ 15 ngày xuống 

còn 13 ngày làm việc). 

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  

 4.1. Việc tổ chức thực hiện tiếp công dân đối tại Trụ sở tiếp công dân 

theo Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh và các quy 

định của pháp luật về tiếp công dân: 

a. Việc ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân và công khai lịch tiếp công 

dân định kỳ của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 

 Công tác tiếp công dân được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện quan tâm 

chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 

Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 về việc ban hành Nội quy tiếp công 

dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện theo quy định. Thực hiện nghiêm túc theo 

đúng Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết 
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định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 06/1/2016 của UBND tỉnh và các quy định của 

pháp luật về tiếp công dân. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành lịch tiếp 

công dân niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân và trên trang thông tin điện tử 

huyện để nhân dân thuân tiện theo dõi. 

- UBND huyện đã  bố trí 01 công chức chuyên trách làm nhiệm vụ Tiếp 

công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân của huyện (thiếu 01 công chức). 

Đã bố trí trụ sở tiếp công dân riêng, có phòng chờ, phòng tiếp và phòng làm việc 

của Ban Tiếp công dân, bố trí đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tiếp công 

dân; niêm yết công khai nội quy phòng tiếp dân, quy định quyền và nghĩa vụ của 

công dân khi đến phòng tiếp dân… 

b. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân khi tiếp công dân (thông báo 

kết luận tiếp công dân, văn bản chuyển đơn, giao việc, chỉ đạo của Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, sổ tiếp công dân...). 

- UBND huyện đã thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ (thứ Năm 

tuần thứ nhất và tuần thứ 3 hàng tháng), tổ chức tiếp công dân đột xuất theo quy 

định tại quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh. Ban tiếp công dân của huyện thực 

hiện tiếp công dân vào tất cả  các ngày làm việc còn lại trong tuần: 

Từ đầu năm đến nay: Lãnh đạo UBND huyện chủ trì tiếp tổng số: 20 buổi 

với tổng số 57 lượt công dân. Trong đó: 

+ Chủ tịch UBND huyện tiếp theo lịch 13 buổi = 30 lượt công dân. 

+ Các PCT UBND huyện tiếp theo lịch 7 buổi = 27 lượt công dân. 

- Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân được thực hiện nghiêm túc, chặt 

chẽ, đúng quy định của pháp luật: 

+ Đã ban hành 10 thông báo kết luận buổi tiếp công dân, thông báo kết luận 

hội nghị rà soát đơn thư của công dân để giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức 

thực hiện. 

+ UBND huyện đã ban hành 39 công văn chuyển đơn, giao nhiệm vụ, đôn 

đốc các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn xem xét, giải 

quyết các nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định. 

+ Sổ tiếp công dân được mở và ghi chép đầy đủ, khoa học theo quy định. 

c. Việc tham dự các phiên tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh 

theo yêu cầu của cơ quan chủ trì tiếp công dân. 

Lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn có liên quan của UBND 

huyện đã tham dự đầy đủ các phiên tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh 

theo yêu cầu của cơ quan chủ trì tiếp công dân theo quy định. 

4.2. Tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, giao việc, chuyển đơn của 

UBND tỉnh đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.  

a. Tình hình, tiến độ giải quyết các vụ việc do UBND tỉnh giao việc, Văn 
phòng UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến từ 01/01/2019 đến nay:  
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Tổng số vụ việc: 04 

Cụ thể: 

- Vụ việc của bà Bùi Thị Sáp và ông Hà Văn Ngữ, xã Ninh Xuân (Văn 

bản số 84/VP-UBND ngày 31/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình): 

Phản ánh UBND xã Ninh Xuân, UBND huyện Hoa Lư giải quyết nội dung đơn tố 

cáo, khiếu nại của ông không đúng quy định. 

Kết quả giải quyết: Sau khi xem xét nội dung đơn và làm việc trực tiếp với 

công dân có đơn, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư đã ban hành Thông báo số 

10/TB-UBND ngày 01/2/2019 về việc không thụ lý giải quyết Tố cáo và Thông 

báo số 11/TB-UBND ngày 01/2/2019 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của 

bà Bùi Thị Sáp và ông Hà Văn Ngữ theo quy định của pháp luật. 

- Vụ việc của ông Hoàng Anh Hòe, xã Ninh Xuân (Văn bản số 96/BTCD   

ngày 12/7/2019 của Ban Tiếp công dân tỉnh Ninh Bình): phản ánh việc gia đình 

ông đã được ban GPMB huyện Hoa Lư kiểm đếm tài sản trên đất bị Dự án Nạo 

vét, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê chiếm dụng từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn 

chưa được bồi thường hỗ trợ. 

Kết quả giải quyết: UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ huyện đã 

làm việc với hộ gia đình ông Hoàng Anh Hòe để tổ chức kiểm đếm, xây dựng 

phương án đền bù, hỗ trợ GPMB, gia đình ông Hòe đã nhất trí với phương án giải 

quyết của Trung tâm PTQĐ và không có ý kiến khác. 

- Vụ việc của bà Lê Thị Luyện, Phường Thống Nhất, thành phố Nam 

Định (Văn bản số 464/VP-UBND ngày 15/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Bình): đề nghị trả lại đất cũ của gia đình tại xã Ninh Mỹ và xã Trường Yên, huyện 

Hoa Lư trước đây giao cho HTX, hiện nay đã giao cho người khác sử dụng 

Kết quả giải quyết: Sau khi xem xét nội dung đơn của công dân, UBND 

huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với 

UBND xã Ninh Mỹ, Trường Yên kiểm tra, xác minh nội dung đề nghị của công 

dân; Ngày 19/8/2019 UBND huyện Hoa Lư đã ban hành văn bản số 882/UBND-

TNMT để trả lời đơn của bà Lê Thị Luyện. 

- Vụ việc của bà Chu Thị Lễ, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư 

(Văn bản số 532/VP-UBND ngày 01/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình): 

nội dung liên quan đến việc GPMB khu vực thửa đất trước đây gia đình bà đang sử 

dụng nhưng hiện nay UBND xã Ninh Hải đã thu hồi xây dựng nhà văn hóa. 

Kết quả giải quyết: Sau khi xem xét nội dung đơn của công dân, UBND 

huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với 

UBND xã Ninh Hải kiểm tra, xác minh và làm việc trực tiếp với gia đình bà Chu 

Thị Lễ. Ngày 03/10/2019 UBND huyện Hoa Lư đã ban hành văn bản số 

1062/UBND-TNMT để trả lời đơn của bà Chu Thị Lễ theo quy định của pháp luật. 

5. Ứng dụng công nghệ thông tin - xây dựng chính quyền điện tử 

Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính 
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quyền điện tử huyện đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo, điều hành về ứng dụng 

CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và xây dựng Chính quyền điện tử 

huyện Hoa Lư; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 16/01/2019 về việc Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Hoa Lư năm 2019 và Quyết 

định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử do đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện làm trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó 

trưởng ban Thường trực; đồng thời ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

xây dựng chính quyền điện tử và Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho 

Ban Chỉ đạo. Ngày 10/10/2019 UBND huyện đã phối hợp với sở Thông tin và 

Truyền thông hoàn thành việc lắp đặt và chạy thử thành công Hệ thống truyền hình 

hội nghị trực tuyến của tỉnh tại trụ sở Huyện ủy, HĐND&UBND huyện và UBND 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Đến nay đã tổ chức 05 Hội nghị về sử dụng phần mềm Quản lý văn bản, sử 

dụng hệ thống phần mềm Dịch vụ công một cửa điện tử của tỉnh, triển khai sử 

dụng chữ ký số, cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử và họp Ban Chỉ đạo 

xây dựng Chính quyền điện tử. Đã thành lập Tổ công tác kiểm tra công tác cải cách 

hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đối với các xã, thị trấn. Qua kiểm tra 

đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng 

Chính quyền điện tử. 

Do có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng chính 

quyền điên tử huyện nên các cơ quan, đơn vị của huyện đã triển khai tổ chức thực 

hiện tốt công tác ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử và huyện Hoa Lư 

đứng thứ 2/8 huyện, thành phố về ứng dụng CNTT theo Quyết định số 623/QĐ-

UBND ngày 27/5/2019. 

5.1. Thực trạng liên thông gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống phần 

mềm Quản lý văn bản và Điều hành, trên trục liên thông văn bản quốc gia.  

- UBND huyện đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 

VNPT-iOffice và 05 công văn về việc triển khai cài đặt và hướng dẫn, đôn đốc sử 

dụng phần mềm VNPT- iOffice. 

Đến nay, Hệ thống phần mềm QLVB VNPT-iOffice hoạt động ổn định, hiệu 

quả. Đã có 357 người sử dụng đạt 100% số cán bộ công chức, viên chức tại UBND 

huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tỷ lệ người dùng thường 

xuyên trên Hệ thống phần mềm QLVB đạt trên 90%.  

- 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng Hệ thống quản lý văn bản điều hành; 

được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận 

văn bản điện tử; trong đó 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn 

bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử. 

5.2. Kết quả việc triển khai ký số hồ sơ, văn bản điện tử trên hệ thống phần 
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mềm, trục liên thông quốc gia theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo 

40/TB-UBND ngày 28/8/2019.  

- UBND huyện đã ban hành Quy chế nội bộ quản lý, sử dụng chữ ký số 

chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn huyện Hoa Lư theo Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 

27/12/2018; Công văn số 156/UBND-VP ngày 25/02/2019 về việc triển khai dịch 

vụ công trực tuyến KBNN.  

- Đến nay, đã đăng ký và bàn giao 145 Chữ ký số chuyên dùng của Ban cơ 

yếu Chính phủ cấp cho các cá nhân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, đảm 

bảo 100% các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện đã sử dụng ký số khi gửi văn bản đi trên Hệ thống phần mềm QLVB VNPT-

iOffice. 

- 100% các văn bản gửi đi trên Hệ thống phần mềm QLVB VNPT-iOffice của các 

phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn có ký số của cá nhân và tổ chức. 

5.3. Thực trạng và kết quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 trên phầm mềm Một cửa điện tử.  

- Thực hiện theo Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 về việc 

công bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình. Đến nay, UBND huyện đã phối hợp với VNPT Ninh Bình đã xây dựng quy 

trình và cung cấp được 336 thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã lên Cổng thông 

tin một cửa điện tử của tỉnh đạt 100% theo Quyết định trên. Trong đó cung cấp 

được 15 thủ tục mức độ 4; 161 thủ tục mức độ 3; 119 thủ tục mức độ 2.  

- Tính đến ngày 31/10/2019, toàn huyện đã tiếp nhận được 5.771 hồ sơ, đã 

giải quyết 5.764  hồ sơ, còn 07 hồ sơ đang giải quyết. Đã thực hiện việc nhận và 

trả hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện công ích được 15 hồ sơ. Danh 

mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích thuộc thẩm quyền của UBND huyện đã được công bố trên trang 

thông tin điện tử của UBND huyện. 

5.4. Kết quả triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

UBND huyện đã ban hành công văn số: 876/VP-UBND ngày 19/8/2019 về 

việc Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng mới trong dịch vụ Remote Destop ảnh hưởng 

tới nhiều phiên bản Hệ điều hành Windows. Hầu hết các máy tính trong mạng 

LAN đã được cài phần mềm diệt virut và cập nhật thường xuyên các bản vá lỗi 

theo hướng dẫn của Sở Thông tin - Truyền thông. UBND huyện đã trang bị Thiết 

bị bảo mật tường lửa firewall cisco cho hệ thống mạng tại trụ sở UBND huyện. 

5.5. Thực trạng việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trên Trang Thông 

tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 

13/6/2011 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- UBND huyện đã ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 
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về việc kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử UBND huyện Hoa Lư; Quyết 

định số 558/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của 

ban biên tập trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư; Công văn số 600/UBND-VP 

ngày 11/6/2019 về việc triển khai Website xây dựng Chính phủ điện tử và Thông 

báo số 01/TB-BBT ngày 19/9/2013 về việc Thông báo phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên ban Biên tập trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư. 

- Ban biên tập đã đăng Bộ thủ tục hành chính giải quyết tại UBND huyện lên 

trang thông tin điện tử; cập nhật thường xuyên các bài viết về hoạt động của các tổ 

chức chính quyền, đoàn thể trong huyện thực hiện theo Nghị định số 43/2011/NĐ-

CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.  

+ Địa chỉ tên miền: hoalu.ninhbinh.gov.vn; 

+ Tên nhà cung cấp: Trung tâm tin học - Sở Thông tin và Truyền thông; 

+ Số lượt truy cập vào trang thông tin điện tử tại thời điểm ngày 31/10/2019 

là: 311.471 lượt truy cập; 

+ Tổng số thành viên ban biên tập là: 12 người; 

+ Đã thực hiện chi trả nhuận bút hàng năm. 

- Đến nay đã có 11/11 xã, thị trấn có trang thông tin điện tử. 

6. Kết quả thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai các Nghị 

quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 

6.1. Kế hoạch 17/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết 02-NQ/BCSĐ ngày 31/01/2019 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 

tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.  

UBND huyện Hoa Lư đã tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị 

quyết, kế hoạch; đồng thời ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20/02/2019 

về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 07/01/2019 của BCSĐ về tăng 

cường các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh để tổ chức 

thực hiện trên địa bàn huyện. Kết quả:  

- Đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 

thông gắn với chính quyền điện tử” để phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, 

tạo niềm tin cho nhân dân, cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vào chính quyền các cấp.  

- Công khai minh bạch thủ tục, quy trình về cho thuê đất, giao đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; công khai quy hoạch sử dụng đất 5 năm, kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm; công khai việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành 

chính liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác 

đền bù, GPMB, tái định cư, công tác bảo vệ môi trường, việc giải quyết các thủ tục 

về đất đai liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.  

- Hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hoa Lư đến 

năm 2020 (theo văn bản số 439/UBND-VP3 của UBND tỉnh và Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2019), và hoàn thiện công tác thống kê đất đai năm 2019. Đã ban hành 
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Quyết định thu hồi đất thực hiện các Dự án với tổng diện tích là 276.978,1 m
2
. 

Giao đất, bồi thường bằng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét, 

xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê với diện tích là 156 m
2
; ra Thông báo thu 

hồi đất thực hiện dự án khu dân cư Xuân Phúc xã Ninh Vân 41.942 m
2
, Dự án cải 

tạo, nâng cấp đê hữu Vạc, xã Ninh An 4.260 m
2
, dự án đường giao thông trong khu 

dân cư Vườn Non, TT Thiên Tôn 387,8 m
2
, dự án mở rộng QL1A đoạn tránh 

Thành phố Ninh Bình (DT477 kéo dài) thuộc xã Ninh Hòa 536 m
2
, dự án xây dựng 

trạm y tế tại xã Ninh An 2.479 m
2
, dự án đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình, tại xã 

Ninh An, diện tích 4.393 m
2
.  

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thu 

hút đầu tư trên địa bàn huyện. 

- Tham gia góp ý các dự án trên địa bàn, cụ thể: Xây dựng khu dịch vụ 

thương mại tổng hợp và vui chơi giải trí Ninh Phú An (Đã có Quyết định chủ 

trương đầu tư); thẩm định hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư Xây dựng khu 

du lịch sinh thái trải nghiệm nông nghiệp Hiền Lan; điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nam Hải của Công ty TNHH đầu tư thương mại 

Nam Hải Phát; thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng trang trại kinh tế tổng hợp kết hợp du lịch sinh thái trải nghiệm Hang Đất (Đã 

có Quyết định chủ trương đầu tư); điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ 

du lịch & thương mại Yến Nhi; điều chỉnh dự án ĐTXD khu kinh doanh, giới thiệu 

sản phẩm đồ gỗ và thiết bị nội thất; điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ 

nhà hàng & resort Thiên Trường An (Đã có Quyết định chủ trương đầu tư); xây 

dựng khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đá thủ công mỹ nghệ hộ gia đình Ông 

Hoàng Quốc Việt (Đã có Quyết định chủ trương đầu tư)… 

- Đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức dạy nghề cho người 

lao động trên địa bàn huyện. Qua đó gắn kết giáo dục nghề nghiệp với các doanh 

nghiệp, giúp doanh nghiệp áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nâng 

cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh. Hàng năm có trên 

80% người lao động qua đào tạo nghề được các doanh nghiệp tiếp nhận.  

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng thi công các 

công trình xây dựng trên địa bàn; qua công tác kiểm tra, giám sát nhìn chung chất 

lượng thi công các công trình đều đạt yêu cầu, đúng tiến độ. Thực hiện việc kiểm 

tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn theo phân cấp; thường 

xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. 

- Công tác quản lý dự án: Đến nay, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng 

tiếp tục triển khai và thực hiện quản lý 69 dự án (có 52 dự án nhận bàn giao từ các 

ban quản lý dự án cũ). 

- Quản lý hoạt động xây dựng: Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và xử lý các 

trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn; nhất là các xã trong vùng 

đệm, vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An.  
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- Lĩnh vực quy hoạch: 9 tháng đầu năm 2019, UBND huyện xin chủ trương 

lập quy hoạch 6 khu và đã được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cụ thể: Quy 

hoạch chi tiết lô đất V-15 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-

3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình; Quy hoạch chi tiết Khu vui 

chơi giải trí cao cấp Ninh Thắng, xã Ninh Thắng; Quy hoạch chi tiết khu dân cư 

phía Bắc thị trấn Thiên Tôn; Quy hoạch chi tiết khu Đam Khê Trong, xã Ninh Hải; 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư dãy hai Nam Bình Hà, xã Ninh Mỹ; Quy 

hoạch chi tiết các lô VI-01, VI-08, VI-09 và VI-11 thuộc quy hoạch phân khu các 

khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình.  

Các khu đã có Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết 

khu tái định cư phục vụ công tác GPMB xây dựng bãi đỗ xe phía Đông cầu Hội, xã 

Trường Yên; Quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái trải nghiệm nông nghiệp tại 

xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư 

đường sắt cắt ngang thôn Bộ Đầu, xã Ninh An; Giúp UBND các xã, thị trấn lập 

mặt bằng chi tiết các vị trí lô đất để xử lý cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ; quy hoạch và xây dựng điểm bán hàng nông 

sản và thực phẩm tươi sống tại xã Ninh Xuân… 

- Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 

hiện đại hóa nền hành chính; Tập trung rà soát, sắp xếp, điều động, luân chuyển 

công chức đảm bảo phù hợp vị trí việc làm; rà soát và đề nghị công bố các thủ tục 

hành chính cấp huyện và cấp xã đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND 

các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác niêm yết và giải quyết các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền. 

- Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành 

thường xuyên do vậy không xảy ra tình trạng người được giao nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, cố ý kết luận sai lệch với sự thật, bao 

che người có hành vi vi phạm, đưa các yêu cầu trái pháp luật đối với đơn vị được 

thanh tra, kiểm tra.  

6.2. Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết 04-NQ/BCS ngày 21/01/2015 của BCS Đảng UBND tỉnh về 
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, 
tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019.  

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 19/02/2019 về 

việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCS ngày 21/01/2015 của BCS Đảng 

UBND tỉnh Ninh Bình. Kết quả: Các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân nhìn 

chung được giải quyết kịp thời, đúng quy định ngay từ khi mới phát sinh, đã quan 

tâm rà soát và tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. 

Do đó, tính từ thời điểm 01/01/2019 đến 30/10/2019 trên địa bàn huyện không có 

vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài, vượt cấp. 

6.3. Kế hoạch 10/KH-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh về việc Thực 
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hiện Nghị quyết 05-NQ/BCSĐ ngày 10/01/2019 của Ban cán sự Đảng UBND 

tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; 

thành lập và vận hành có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Ninh Bình, nhằm tăng cường nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức.  

 a) Thực hiện theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND 

tỉnh về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 - Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả tại UBND cấp huyện, cấp xã; Quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc 

giải quyết từng thủ tục hành chính. 

- Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông tại UBND cấp huyện và cấp xã; rà soát, bố trí trụ sở, bố trí trang thiết bị 

tại Bộ phận một cửa đảm bảo đúng quy định. 

 - Tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) 

tại Bộ phận một cửa; chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải 

quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử. 

 b) Thực hiện theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND 

tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII. 

 - Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 

của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; rà soát, ban hành lại 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ 

quan tham mưu, giúp việc, đơn vị trực thuộc của ủy ban nhân dân huyện. 

 - Rà soát, kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; đảm bảo bố trí 

công chức có năng lực, phẩm chất, kỹ năng tốt để phục vụ người dân, tổ chức. 

 c)  Thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 về Đề án 

tổng thể kiện toàn các đơn vị sự nghiệp thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh 

 Theo lộ trình, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Đài truyền thanh đang hoàn 

thiện các thủ tục tiến hành sát nhập thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 

Truyền thanh huyện Hoa Lư trong năm 2019 theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình. 

6.4. Kế hoạch 03/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 08/01/2019 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 

về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người có công và 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 

UBND huyện Hoa Lư đã tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị 

quyết, kế hoạch; đồng thời ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/02/2019 
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triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 08/01/2019 của Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh về đổi  mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác 

người có công và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Kết quả: 

       - Công tác người có công: Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được đẩy mạnh; 

công tác chăm sóc người có công được quan tâm... Trong dịp Tết Nguyên đán và 

các ngày lễ lớn hàng năm, Lãnh đạo Huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức thăm, 

tặng quà, chúc tết người có công, gia đình Thương binh, Liệt sỹ; tiếp nhận và trao 

quà của các cấp, các ngành tặng người có công đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng 

đối tượng, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, cấp thuốc và tặng quà cho nạn nhân 

chất độc da cam đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt 

các chế độ chế độ chính sách và chăm sóc sức khỏe điều dưỡng, trang cấp dụng cụ 

chỉnh hình đối với người có công...; toàn huyện còn 01 hộ người có công thuộc 

diện nghèo do hoàn cảnh khó khăn, cô đơn độc thân không nơi nương tựa, (theo kế 

hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh đến hết năm 2020 không 

còn hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công). Tập trung thực hiện hỗ trợ nhà 

ở người có công với cách mạng theo Quyết định 469 và Quyết định 739 của 

UBND tỉnh Ninh Bình: tổng số 137 hộ; trong đó: theo QĐ469 (năm 2018) là 116 

hộ, QĐ739 (năm 2019) là 21 hộ. Kết quả thực hiện đến thời điểm hiện tại đã có 

110/137 hộ hoàn thành, trong đó: Theo QĐ739 có 15 hộ đã hoàn thành việc xây 

sửa chữa nhà ở, 03 hộ đang thực hiện, 03 hộ không còn nhu cầu (theo QĐ739); Đối 

với Quyết định 469 có 95/116 hộ đã hoàn thành, còn lại 21 hộ không còn nhu cầu.  

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, trong đó đã thực 

hiện có hiệu quả các chính sách như hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, cho 

vay xuất khẩu lao động cấp thẻ bảo hiểm y tế; miễn, giảm học phí cho con hộ 

nghèo; hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, phát triển sản xuất, hỗ trợ tiền điện 

cho hộ nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo khác, góp phần giảm tỷ lệ 

hộ nghèo. Kết quả sơ bộ tính đến ngày 01/11/2019 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 

huyện giảm xuống còn 1,82% (giảm 1,08% so với năm 2018 và vượt chỉ tiêu Kế 

hoạch tỉnh giao là 2,74%); tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,86% (giảm 1,13% so với năm 

2018, vượt chỉ tiêu Kế hoạch tỉnh giao 4,42%). Trong  đó: Số  hộ  nghèo  có  thành  

viên  thuộc  diện  chính  sách  người  có công với cách mạng giảm còn 01 hộ (giảm 

38 hộ so với năm 2018 là 39 hộ).  
 

6.5. Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện  
Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 08/01/2019 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 
về nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở.  

UBND huyện Hoa Lư đã tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị 

quyết, kế hoạch; đồng thời ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 25/01/2019 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 08/01/2019 của Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh về nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, 

văn minh ở cơ sở để tổ chức thực hiện. Kết quả:  

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về nếp sống văn minh trong 
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việc cưới, việc tang, lễ hội với Phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, tập trung chỉ đạo đăng ký xây dựng, kiểm tra, đánh giá các danh hiệu gia 

đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt 

chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đảm bảo chất 

lượng. Đến ngày 31/7/2019 trên địa bàn toàn huyện có 272 đám cưới, trong đó có 

185 không mời thuốc lá, 100% các đám cưới thực hiện đúng Luật hôn nhân gia 

đình, việc tổ chức đám cưới ở gia đình và cộng đồng đã giữ được những nét đẹp 

trong phong tục, tập quán của dân tộc, phù hợp với từng gia đình và từng địa 

phương. Việc tổ chức tang lễ đảm bảo đúng quy định của nhà nước và Hương ước, 

quy ước của địa phương.  

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, văn minh trong khu dân 

cư. Xây dựng môi trường văn hoá dân chủ, văn minh, năng động, tiến bộ trong các 

cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung quy 

ước, hương ước của thôn, xóm, phố theo quy định tại Quyết định 22/2018/QĐ-TTg 

ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, 

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện” tiếp tục 

được đẩy mạnh. Đã triển khai cho các đơn vị đăng ký các danh hiệu văn hóa. Dự 

kiến đến hết năm 2019 có 90,2 % gia đình đạt “Gia đình văn hóa” (tăng 1,2% so 

với năm 2018); 10/10 xã  = 100% xã duy trì “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới”; 1/1 “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” năm thứ 4; 91/91 khu dân cư  = 

100 % khu dân cư duy trì Khu dân cư văn hóa (so với năm 2018 tăng 0,2%);  63/78  

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.  

- Đã xây dựng, hình thành nếp sống, thói quen tự giác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ 

môi trường. Đến nay, vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đã được cải thiện, bộ 

mặt đô thị và nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. 

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật 

tự, an toàn xã hội, đến nay tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

- Công tác quản lý Nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, cụ thể: Kiểm tra và lập 

biên bản để xử lý vi phạm hành chính 33 tổ chức/ cá nhân hoạt động kinh doanh 

lưu trú; ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 800 triệu đồng;  

Kiểm tra và hướng dẫn cho 12 cơ sở kinh doanh Karaoke thực hiện đúng các quy 

định của nhà nước về kinh doanh Karaoke; tháo rỡ 230 bảng, biển vi phạm các quy 

định của nhà nước về Quảng cáo. 

- Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Trên địa bàn huyện Hoa Lư có 

11/11 xã, thị trấn  có Trung tâm Văn hóa-Thể thao và 91/91 Khu dân cư có Nhà văn 

hóa - Khu thể thao thôn. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi, hội 

diễn văn nghệ, thi đấu thể thao ở cơ sở. Chú trọng khai thác, bảo tồn, phát huy các 

loại hình nghệ thuật truyền thống trong quá trình tổ chức hoạt động văn hóa thể thao. 
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7. Một số nội dung chuyên đề khác 

7.1. Các hoạt động quản lý nhà nước về công tác du lịch: 

a. Việc quản lý hoạt động xây dựng và kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu 

vực Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trên 

địa bàn huyện.  

- Quản lý hoạt động xây dựng: 

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng trong Khu vực Di 

sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An đã được các 

cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Bên cạnh việc ban 

hành các văn bản chỉ đạo; Huyện ủy, UBND huyện cũng đã tổ chức nhiều hội nghị 

chuyên đề để chỉ đạo quyết liệt, phân công lãnh đạo thường xuyên chỉ đạo các 

phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách 

nhiệm trong công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, 

kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Cụ thể:   

- Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai 

năm 2013, Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt chung quy hoạch đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 

2050, Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 04/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về 

việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh 

Ninh Bình, Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về ban hành Quy chế  Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An… và các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. 

- UBND huyện đã ban hành Công văn số 262/CV-UBND ngày 16/5/2017 về 

việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Thông báo số 57/TB-UBND ngày 30/5/2018 về 

Kết luận Hội nghị quán triệt nhiệm vụ công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn 

huyện; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch UBND huyện  về 

tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; ban hành 

Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện về Thành lập tổ 

công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn xử lý vi phạm hành chính về 

đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện… Tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề và 

hội nghị giao ban lồng ghép về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn 

huyện; tổ chức 03 hội nghị tập huấn công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai, trật tự xây dựng cho các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn. Chỉ 

đạo các xã, thị trấn: thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Đội xử lý vi phạm về đất 

đai, trật tự xây dựng; Phân công cán bộ tăng cường hoạt động kiểm tra để phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự 

xây dựng ngay từ khi mới xảy ra ở địa phương.  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung rà soát cụ thể các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 

vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; rà soát lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi 

phạm, quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; ban hành thông báo về 

thời gian để các hộ tự tháo dỡ thu dọn, hoàn trả mặt bằng. Đồng thời, chủ động xây dựng 
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kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, phương tiện để tháo dỡ các công trình xây dựng 

trái phép theo quy định trong trường hợp các hộ cố tình không thực hiện.  

- Chỉ đạo Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ xã đến 

các thôn, xóm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật Xây 

dựng và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác quản lý đất 

đai, trật tự xây dựng để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, đảng 

viên, hội viên và nhân dân trong thôn, xóm, xã. Phân công lãnh đạo, cán bộ, đảng 

viên chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động đến từng cá nhân, hộ gia đình vi 

phạm (lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép) tự tháo dỡ, thu 

dọn, hoàn trả lại nguyên trạng ban đầu.  

- Chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm điểm nghiêm túc các trường hợp cán bộ, 

đảng viên hoặc người nhà cán bộ, đảng viên có hành vi lấn chiếm đất đai, sử dụng 

đất sai mục đích, xây dựng  trái phép, yêu cầu các hộ gia đình tự giác tháo dỡ, thu 

dọn ngay các công trình, bộ phận công trình vi phạm. 

Kết quả công tác xử lý vi phạm: Cấp phép xây dựng cho 134 trường hợp; 

phá dỡ 19 trường hợp vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 69 trường hợp với số 

tiền trên 1,3 tỷ đồng. 

Công tác xử lý kỷ luật cán bộ, lãnh đạo để xảy ra sai phạm về quản lý đất 

đai, trật tự xây dựng: 

 Xã Ninh Xuân: Huyện ủy kỷ luật đồng chí Bí thư Đảng ủy xã bằng hình thức 

khiển trách; UBND huyện kỷ luật đồng chí Chủ tịch UBND xã, cán bộ địa chính, 

cán bộ XD-GT-TL bằng hình thức khiển trách. 

 Xã Trường Yên: UBND huyện kỷ luật đồng chí Chủ tịch UBND xã, Phó chủ 

tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực xây dựng, cán bộ địa chính, cán bộ XD-GT-TL 

bằng hình thức khiển trách. 

Đề xuất, kiến nghị: 

 Để tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Hoa Lư trong việc quản lý, bảo vệ di 

sản, UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, xem xét giải quyết 

một số nội dung sau: 

 - Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoa Lư, Sở Du lịch, 

Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Tài nguyên – Môi trường và các đơn vị có liên quan tổ 

chức lập Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết Quần thể danh thắng Tràng An 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định số 

230/QĐ-TTg ngày 04/02/2016. Trong đó, có phương án bố trí thêm các điểm dân 

cư mới tại các xã Ninh Hải, Ninh Xuân, Trường Yên để tái định cư cho các hộ dân 

nằm trong vùng bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt theo quy định tại Quyết định số 

28/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh. Đồng thời, có định hướng 

cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu để làm cơ sở quản lý, xử lý vi phạm 

về đất đai, trật tự xây dựng đảm bảo ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện cho nhân 

dân phát triển du lịch cộng đồng. 

 - Chỉ đạo Sở Du lịch đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án cắm mốc 



18 

 

giới phân định vùng đệm, vùng lõi Di sản Tràng An để làm cơ sở quản lý quy 

hoạch. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm 

tra, xử lý sớm các vi phạm hành chính theo thẩm quyền đã được quy định trong 

Luật xử lý vi phạm hành chính. 

 - Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh Quyết định 230/QĐ-

TTg bảo đảm phù hợp với tình hình địa phương, nhất là việc cho phép được hoạt 

động kinh doanh lưu trú trong các khu dân cư hiện hữu. 

 - Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch 

Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên 

và nhân dân về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới 

Quần thể Danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch; đặc biệt các xã nằm trong 

vùng di sản nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo 

tồn và khai thác các giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.  

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ như: Kỹ năng giao tiếp 

ứng xử, văn hóa, văn minh du lịch; nông nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa, nông 

sản, đồ lưu niệm phục vụ du lịch… cho những người làm công tác bảo tồn di sản 

và những người làm công tác du lịch. 

UBND huyện đã ban hành các văn bản để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã nằm trong vùng lõi, vùng đệm Quần thể danh thắng Tràng An thực 

hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác bảo tồn, khai thác và phát huy 

giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của quần thể danh thắng Tràng An. 

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo tồn, khai thác các giá 

trị di sản; kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng 

sản ở các khu vực liền kề vùng di sản; quan tâm quản lý, bảo vệ khu rừng đặc dụng 

Hoa Lư, vùng bảo vệ đặc biệt, vùng đệm của di sản. Kịp thời xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm.  

UBND huyện đã thành lập tổ công tác khảo sát các xã: Trường Yên, Ninh 

Xuân, Ninh Hải để quy hoạch phát triển loại hình homestay (Du lịch cộng đồng); 

quy hoạch và xây dựng 2 cụm công nghiệp Đá mỹ nghệ Ninh Vân (30,64ha) và 

Thêu ren Ninh Hải(5-10ha) giai đoạn 2018 -2020 để phát triển nghề truyền thống 

gắn với du lịch. 

Đã ban hành Đề án tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế trong 

lĩnh vực kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay) trên địa 

bàn huyện Hoa Lư theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 05/12/2019; công văn 

số 161/UBND-VP ngày 26/02/2019 của UBND huyện Hoa Lư về việc kiểm tra 

hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch homestay; Quyết định kiện toàn đội kiểm tra 

liên ngành 814 của huyện; xây dựng Kế hoạch để tổ chức tiền hành kiểm tra và xử 

lý các tổ chức/cá nhân vi phạm trong hoạt động kinh doanh lưu trú; đặc biệt là các 

tổ chức/cá nhân vi phạm trong vùng lõi di sản không được kinh doanh lưu trú theo 

Quyết định 230 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến tháng 10/2019 UBND huyện 

đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 38 tổ chức/cá nhân vi 
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phạm với số tiền: 823.400.000đ.  Đình chỉ hoạt động kinh doanh lưu trú đối với tổ 

chức/cá nhân kinh doanh lưu trú trong vùng lõi Di sản thế giới Quần thể danh 

thắng Tràng An (khu vực không được phép kinh doanh lưu trú tại Quyết định 

230/QĐ-TTg ngày 04/2/2016 của Thủ tường Chính phủ). 

Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường giao thông vào khu kinh tế mới Hang Bụt 

kết hợp vào điểm du lịch Thạch Bích - Thung Nắng thôn Đam Khê xã Ninh Hải; 

Xây dựng vỉa hè, khuôn viên cây xanh, bồn hoa, thảm có tuyến đường du lịch từ 

trạm bơm Liên Trung đến chùa Bích Động… tiếp tục chấn chỉnh, đưa vào nề nếp 

các dịch vụ bán hàng, chụp ảnh, xe ôm, chở đò để phục vụ tốt hơn khách du lịch, 

phát triển nhanh các dịch vụ phục vụ khách du lịch như nhà hàng, khách sạn, các 

điểm kinh doanh, các dịch vụ phục vụ, đồng thời chú ý sản xuất, kinh doanh những 

sản phẩm mang đặc trưng của Hoa Lư phục vụ nhu cầu của khách, thu hút khách 

du lịch. Tiếp tục hoàn thành và nâng cao các tiêu chí để xây dựng khu du lịch Tam 

Cốc – Bích Động thực sự là điểm sáng về văn hóa, văn minh và an toàn. 

- Việc giải quyết tình trạng người dân bày bán thịt dê trên một số tuyến 

đường vào các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện.  

Thời gian qua, tình trạng người dân bày bán thịt dê tự phát ven tuyến đường 

Tràng An trên địa bàn xã Trường Yên, Ninh Xuân đã ảnh hưởng đến cảnh quan, 

mỹ quan văn hóa du lịch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và an toàn giao 

thông. Để giải quyết tình trạng trên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND 

huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo giải quyết tình trạng trên, đã ban hành 

Công văn số 116/UBND–KTHT ngày 09/2/2019 về việc giải quyết tình trạng 

người dân bày bán thịt dê trên tuyến đường Tràng An và các tuyến đường vào các 

điểm, khu du lịch; Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 09/3/2019 về việc thành lập 

Đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về giết mổ, buôn bán thịt gia súc, gia cầm trên địa 

bàn huyện; đầu tư xây dựng Chợ nông sản, thực phẩm tươi sống tại xã Ninh Xuân 

để đưa các hộ dân vào kinh doanh, buôn bán tập trung; yêu cầu UBND xã Ninh 

Xuân và UBND xã Trường Yên tổ chức cho các hộ đăng ký, ký cam kết vào bán 

hàng tại Chợ nông sản tập trung. 

Chỉ đạo Công an huyện tập trung lực lượng, phối hợp với các cơ quan chức 

năng thường xuyên tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, xử 

lý các vi phạm. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm dịch thú y đối với 

thịt dê, tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm theo thẩm quyền quy định của Luật An 

toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyên truyền để người dân, khách du lịch hiểu rõ các quy 

định của pháp luật về an toàn thực phẩm và nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn vệ sinh 

thực phẩm của việc mua bán, sử dụng thịt dê chưa được kiểm dịch để người dân, 

khách du lịch tự giác thực hiện.  

Đến nay, đa số các hộ buôn bán đã chấp hành quy định của Nhà nước. Tuy 

nhiên vẫn còn một số hộ gia đình vẫn cố tình không chấp hành theo nội dung đã 

cam kết, mà tiếp tục buôn bán thịt dê trên tuyến đường Tràng An. Hiện nay, Tổ 

công tác của huyện và xã Ninh Xuân thường xuyên tiến hành tuần tra, để xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm.  
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7.2. Công tác chuẩn bị Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình 

đối với các nhiệm vụ giao cho UBND huyện thực hiện theo Kế hoạch 124/KH-

UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh.  

 - UBND huyện đã ban hành Quyết định số 797/QĐ–UBND ngày 

26/10/2019 về việc thành lập Ban Tổ chức cấp huyện tham gia Năm Du lịch Quốc 

gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 11/11/2019 về 

tham gia các hoạt động của Năm Du lịch; Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ 

hội Hoa Lư năm 2020 và kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động do địa phương 

phối hợp, chủ trì thực hiện; Quyết định thành lập các tiểu ban và Thông báo phân 

công nhiệm vụ cho các thành viên Năm Du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh 

Bình của huyện. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền trực quan để 

quảng bá về du lịch. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, các xã, thị trấn 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tuyên truyền cổ động trực quan tại các trục 

đường chính trên địa bàn và tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư; thực hiện công tác 

tuyên truyền quảng bá trên Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn về Năm Du 

lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình...  

Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND 

các xã, thị trấn tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tiến độ theo quy định. 

7.3. Tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng Bãi đỗ xe phía Đông cầu 

Hội, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (nêu rõ khó khăn, vướng mắc, giải pháp, 

thời gian hoàn thành).  

 a. Tình hình thực hiện: 

 - Ngày 18/9/2019 kiểm đếm xong tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu của 

09/09 hộ dân và tiến hành lên phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB về tài sản, vật 

kiến trúc, cây cối hoa màu của 09 hộ dân nói trên. 

 - Ngày 30/9/2019, HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND về việc chấp thuận danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh năm 2019 có thu hồi 0,9 ha thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe cầu Hội, xã 

Trường Yên, huyện Hoa Lư. 

 - Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh đồng ý cho phép UBND huyện Hoa Lư lập 

dự án xây dựng CSHT khu tái định cư phục vụ công tác GPMB xây dựng bãi đỗ xe 

phía Đông cầu Hội, xã Trường Yên. 

 - Ngày 07/10/2019, UBND huyện ban hành Tờ trình số 154/TTr-UBND trình 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ 

trợ GPMB đối với diện tích đất bị thu hồi của 09 hộ dân. Nhưng do dự án đầu tư xây 

dựng Hệ thống đường bao, hào nước vùng bảo vệ đặc biệt cố đô Hoa Lư đã hết hạn 

thời gian thực hiện nên Sở Tài nguyên và Môi trường không nhận hồ sơ. 

 b. Kế hoạch triển khai công tác GPMB tháng 11/2019: 

- Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt giá bồi thường, hỗ trợ GPMB, UBND 
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huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất trình cấp có thẩm quyền thẩm định, 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB tài sản, vật kiến trúc, cây cối hòa 

màu của 09 hộ gia đình theo quy định; Dự kiến xong trong quý IV/2019. 

- Triển khai xây dựng CSHT khu tái định cư phục vụ công tác GPMB xây 

dựng bãi đỗ xe phía Đông cầu Hội, xã Trường Yên để có cơ sở bố trí tái định cư 

cho các hộ bị ảnh hưởng công tác GPMB; Dự kiến xong trong quý I/2020. 

c. Khó khăn vướng mắc: 

- Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống đường bao, hào nước vùng bảo vệ đặc 

biệt cố đô Hoa Lư hết hạn thời gian thực hiện dự án nên chưa có cơ sở trình Sở Tài 

nguyên và môi trường thẩm định giá bồi thường, hỗ trợ GPMB. 

- Một số hộ dân chưa đồng tình cao trong công tác GPMB và tái định cư với 

lý do khi di chuyển ra vị trí mới không bằng vị trí cũ. Ngoài ra các hộ đề nghị bố 

trí diện tích khu tái định cư lớn hơn diện tích bị thu hồi. 

d. Kiến nghị, giải pháp thực hiện: 

- Tiếp tục đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao sớm trình cấp có thẩm quyền gia 

hạn thời gian thực hiện dự án. 

- Giao cho các đoàn thể phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện 

và UBND xã Trường Yên tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân ủng hộ, chấp 

hành công tác GPMB và tái định cư. 

7.4. Việc quản lý nhà nước về công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa 

bàn huyện.  

- Từ đầu năm tiếp tục triển khai thu tiền đấu giá QSD đất khu dân cư Thổ Trì 

(giai đoạn 3), khu dân cư Đồng Bề, thôn Phú Lăng, xã Ninh Vân năm 2018 lũy kế 

chuyển sang với tổng số tiền thu được là: 106.628.458.000 đồng; 

- Trong Quý III năm 2019 đã tổ chức đấu giá thành công 11 lô đất tại các xã 

Ninh Mỹ, Ninh Vân, thị trấn Thiên Tôn với tổng diện tích 2.529 m2, số tiền thu 

được là trên 24 tỷ đồng. 

- Dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ tổ chức đấu giá Cụm công nghiệp đá mỹ 

nghệ Ninh Vân, Khu Đồng Đốt xã Ninh Thắng, khu Cá Dũ xã Ninh Giang. 

7.5. Công tác triển khai trên địa bàn huyện về thực hiện Chỉ thị 19/CT-

UBND ngày 21/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý 

đầu tư xây dựng từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

UBND huyện Hoa Lư đã ban hành Văn bản số 1252/UBND-VP ngày 

16/10/2018 về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn từ 

nguồn vốn nhà nước trên địa bàn huyện; Văn bản số 110/BC-UBND ngày 

10/4/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện; Văn bản số 208/BC-UBND ngày 

14/6/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019. 

 Phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư xây dựng đã được kiểm soát chặt 

chẽ theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt, nợ xây dựng cơ 

bản đã được tập trung thanh toán. Công tác thi công thực hiện theo kế hoạch vốn 
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được bố trí, không làm phát sinh nợ đọng theo quy định. 

 Các chủ đầu tư, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Hội đồng thẩm định các dự án đầu 

tư xây dựng cơ bản của huyện thường xuyên rà soát, bám sát các quy hoạch trong 

quá trình lập, thẩm định chủ trương đầu tư. 

- Những dự án được lập khi lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình, thẩm 

định và phê duyệt tổng mức đầu tư đã được xác định trong cân đối ngân sách, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn hoặc nguồn được cấp có thẩm quyền phê duyệt cụ thể. 

- UBND huyện đã thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng 

vốn đầu tư nhà nước bằng hình thức như: Công bố tại các cuộc họp của cơ quan, 

đơn vị; Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 

quan; Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc thực 

hiện các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư 

công, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và 

đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư đã được 

UBND huyện thực hiện đầy đủ trong việc lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể 

đầu tư. 

- Công tác quản lý chất lượng, nhất là quản lý chất lượng đầu vào như vật 

liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị xây dựng lắp đặt vào công trình và các 

thiết bị khác được nâng lên; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật 

trong quá trình thi công xây dựng công trình được tuân thủ nghiêm ngặt; thực hiện 

công tác giám sát thi công xây dựng nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên, việc lập hồ 

sơ, tài liệu quản lý chất lượng công trình xây dựng đã được thực hiện theo quy định. 

- Việc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 32 Nghị 

định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về thông tin công trình để tổ chức kiểm 

tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây 

dựng của các chủ đầu tư đã được thực hiện nghiêm túc. 

 - Công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm 

thường xuyên sử dụng vốn nhà tiếp tục được chấn chỉnh và theo đúng quy định của 

Luật Đấu thầu. 

Tồn tại, hạn chế: 

- Việc thực hiện các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư trong quá trình 

thực hiện dự án của các chủ đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định 

số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; 

Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư còn chưa đầy đủ, nhất là các 

dự án do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư. 

- UBND cấp xã, thị trấn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, báo 

cáo do đội ngũ cán bộ phụ trách về Xây dựng cơ bản và tài chính của xã, thị trấn 

còn yếu về chuyên môn, công tác tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nay tuy 

đã được quan tâm song mặt bằng chung về chuyên môn của đội ngũ cán bộ này 
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vẫn chưa bắt kịp với yêu cầu trong công tác quản lý Nhà nước về XDCB và công 

tác đấu thầu. 

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư trân trọng báo cáo./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Ninh Bình; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Bùi Duy Quang 
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Phụ lục 1: Nhiệm vụ hoàn thành quá hạn và chưa hoàn thành quá hạn 

* Nhiệm vụ hoàn thành quá hạn  

- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại xã phường thị 

trấn" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 (Nội dung: Báo cáo 6 tháng). 

(Thời hạn phải hoàn thành trước 16/05/2019). UBND huyện Hoa Lư đã ban hành 

Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 17/5/2019 Sơ kết 6 tháng công tác phòng chống 

ma túy. 

- Thông báo số 15/TB-UBND ngày 08/05/2019 của UBND tỉnh về việc Kết 

luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai các biện pháp cấp 

bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (Nội dung rà soát, thống kê, tổng hợp 

đàn lợn hiện tại). (Thời hạn phải hoàn thành trước 13/05/2019). UBND huyện Hoa 

Lư đã ban hành Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 23/5/2019 về việc rà soát, thống 

kê tổng hợp đàn lợn hiện tại. 

Nguyên nhân: Do phải huy động hết lực lượng tập trung xuống các xã, thị 

trấn hướng dẫn tiêu hủy lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Công văn số 532/VP-UBND ngày 01/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc giải quyết đơn của bà Chu Thị Lễ. (Thời hạn phải hoàn thành trước ngày 

20/8/2019). UBND huyện Hoa Lư đã ban hành Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 

01/10/2019 về việc về việc giải quyết đơn của bà Chu Thị Lễ. 

Nguyên nhân: UBND huyện đã làm việc nhiều lần đối với gia đình bà Chu 

Thị Lễ để giải thích, tuyên truyền, vận động, tiến hành khảo  đo đạc tại thực địa, 

tuy nhiên gia đình bà Lễ không nhất trí với việc giải quyết của UBND huyện. 

- Công văn 356/UBND-VP7 ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện Kết luận thanh tra số 21/KL-BCA-X05 ngày 22/8/2019 của Bộ Công an. 

(Thời hạn phải hoàn thành trước ngày 25/9/2019). UBND huyện Hoa Lư đã ban 

hành Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 26/9/2019 về việc Báo cáo kết quả thực hiện 

Kết luận thanh tra số 21/KL-BCA-X05 ngày 22/8/2019 của Bộ Công An. 

- Công văn số 316/UBND-VP4 ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc tháo 

gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án Xây dựng Khu du lịch sinh thái Tràng An. 

(Thời hạn hoàn thành trước ngày 01/7/2019). Chậm 03 ngày so với thời hạn. 

Nguyên nhân: Trên địa bàn huyện có nhiều dự án đang phải triển khai 

GPMB, đồng thời dự án Xây dựng Khu du lịch sinh thái Tràng An triển khai 

GPMB với diện tích đất, khối lượng tài sản lớn, thời gian triển khai GPMB kéo dài 

qua nhiều năm.  

- Công văn số 345/UBND-VP4 ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh về việc rà 

soát, điều chỉnh quy mô, cắt giảm hạng mục, tổng mức đầu tư; xác định danh mục 

các dự án giãn hoãn tiến độ đối với các dự án không bố trí vốn đảm bảo hoàn thành 

theo thời gian quy định. (Thời hạn phải hoàn thành trước 31/7/2019). Chậm 12 
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ngày so với thời hạn. 

Nguyên nhân: Do việc thực hiện các dự án từ nhiều năm trước nên việc điều 

chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư mất nhiều thời gian. 

- Công văn số 469/UBND-VP5 ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về việc  

triển khai Xây dựng kế hoạch tín dụng 05 năm giai đoạn 2021-2025. (Thời hạn 

phải hoàn thành trước 10/10/2019). Chậm 02 ngày so với thời hạn. 

Nguyên nhân: Do phụ thuộc vào Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh duyệt kế 

hoạch. 

- Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc  tổ 

chức Tuần du lịch Ninh Bình năm 2019 "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An". (Thời 

hạn phải hoàn thành trước 25/4/2019). Chậm 15 ngày so với thời hạn. 

Nguyên nhân: Phụ thuộc vào thời điểm lúa chín để bố trí thời gian tổ chức. 

- Công văn số 208/UBND-VP7 ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện một số nhiệm vụ giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật nâng xếp hạng 

chỉ số B1 quý III năm 2019. (Thời hạn phải hoàn thành trước 05/9/2019). Chậm 

09 ngày so với thời hạn. 

* Nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn: 

- Công văn số 539/UBND-VP4 ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh về việc  

thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư xây dựng tuyến 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Ninh Bình. (Thời hạn phải 

hoàn thành trước 25/9/2019). 

Nguyên nhân: Do phải bổ sung kế hoạch sử dụng đất, đến tháng 10/2019 

mới có, đến nay đang trình phê duyệt giá bồi thường.  

- Thông báo số 28/TB-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về việc 

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh đ/c Nguyễn Ngọc Thạch tại Hội 

nghị triển khai thực hiện công tác GPMB dự án thành phần ĐTXD Đoạn Mai Sơn - 

QL45 thuộc dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam 

phía đông giai đoạn 2017-2020. (Thời hạn phải hoàn thành trước ngày 30/7/2019). 

Nguyên nhân: Khó khăn trong công tác thu hồi đất, hiện nay đang bổ sung 

vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020. 

- Thông báo số 41/TB-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về việc 

Thông báo kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị tổ chức Năm 

du lịch Quốc gia 2020-Ninh Bình. UBND tỉnh giao cho huyện Hoa Lư: chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Kế hoạch - 

Đầu tư khẩn trương xây dựng, phê duyệt phương án hỗ trợ bồi thường GPMB và 

bố trí tái định cư, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công. 

(Thời hạn phải hoàn thành trước ngày 30/9/2019). 

Nguyên nhân: Đã bổ sung Kế hoạch sử dụng đất, đang chờ gia hạn dự án. 
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Phụ lục 2: Các nội dung vụ việc tiếp nhận và giải quyết quá hạn 

 - Công văn số 06/STNMT-BVMT ngày 02/01/2019 của Sở Tài nguyên – 

Môi trường về việc rà soát các dự án chưa có thủ tục pháp lý về BVMT trên địa 

bàn tỉnh (Thời hạn phải hoàn thành trước 09/01/2019). Chậm 08 ngày so với thời 

hạn 

- Công văn số 1491/STNMT-TNN ngày 20/6/2019 của Sở Tài nguyên – Môi 

trường về việc góp ý đề cương và dự toán kinh phí thực hiện việc khoanh định 

vùng hạn chế khai thác và các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh (Thời hạn hoàn thành trước ngày 10/7/2019). Hoàn thành chậm 07 

ngày so với thời hạn. 

- Công văn số 22/STNMT-QLĐĐ ngày 15/7/2019 của Sở Tài nguyên – Môi 

trường về việc triển khai thực hiện Văn bản số 56-CV/BCĐ ngày 7/6/2019 của 

BCĐ thực hiện công tác tôn giáo tỉnh. (Thời hạn hoàn thành trước ngày 

30/8/2019). Chậm 12 ngày so với thời hạn. 

Nguyên nhân: Do khối lượng công việc nhiều, đột xuất, cán bộ thường 

xuyên đi cơ sở nên giải quyết công việc chưa kịp thời. 

- Công văn số 936/KHĐT-KTĐN ngày 09/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về việc khảo sát, nghiên cứu lập báo cáo đề xuất dự án Phát triển đô thị Ninh 

Bình sử dụng vốn ODA. (Thời hạn phải hoàn thành trước 22/5/2019). Chậm 13 

ngày so với thời hạn 

- Công văn số 1471/KHĐT-KTN ngày 09/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về việc giao nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết và đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ 

tầng cụm công nghiệp làng nghề Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Thời 

hạn hoàn thành trước ngày 16/7/2019). Hoàn thành chậm 13 ngày so với thời hạn. 

- Công văn số 114/TTr-PCTN ngày 03/4/2019 của Thanh tra tỉnh về việc 

giải quyết đơn của ông Phạm Văn Thuần, xóm Tân Mỹ, xã Ninh Mỹ (Thời hạn 

phải hoàn thành trước 15/4/2019). Chậm 28 ngày so với thời hạn. 

Nguyên nhân: Do vụ việc phức tạp cần thời gian thu thập hồ sơ, tài liệu nên 

việc giải quyết chậm so thời hạn. 

- Công văn số 1187/STC-QLNS  ngày 06/6/2019 của Sở Tài Chính về việc 

báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 11/01/2018 của UBND 

tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 (Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/6/2019). Chậm 08 

ngày so với thời hạn. 

- Công văn 1394/STC-GCS ngày 28/6/2019 của Sở Tài chính về việc đôn 

đốc nộp báo cáo kết quả nộp tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình (Thời hạn hoàn thành trước ngày 04/7/2019). Chậm 19 ngày 

so với thời hạn.  

Nguyên nhân: Do khối lượng công việc nhiều, đột xuất, cán bộ thường 

xuyên đi cơ sở nên giải quyết công việc chưa kịp thời. 

- Công văn số 2611/STNMT-VP ngày 03/10/2019 của Sở Tài nguyên - Môi 
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trường về việc góp ý dự thảo Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội 

ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030. (Thời 

hạn hoàn thành trước ngày 06/10/2019). Hoàn thành chậm 04 ngày so với thời 

hạn. 

- Công văn số 520/CV-BNCTU ngày 20/9/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy  

về việc Chuyển đơn của ông Dương Văn Hạnh trú tại Thôn thượng xã Ninh Vân, 

huyện Hoa Lư. (Thời hạn hoàn thành trước ngày 05/10/2019). Hoàn thành chậm 

09 ngày so với thời hạn. 

Nguyên nhân: Do vụ việc phức tạp cần thời gian thu thập hồ sơ, tài liệu nên 

việc giải quyết chậm so thời hạn 
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