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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 

tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

 Ngày 01/7/2020, Huyện ủy - UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết 

quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối 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, 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Thành viên UBND huyện, 

Chánh Thanh tra huyện; Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; Đ/c Chủ tịch 

UBMTTQ huyện; Đ/c Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; Lãnh 

đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND 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, Điện lực Hoa Lư, 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 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; ý kiến phát 

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

Huyện ủy và thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Bí thư Huyện 

ủy; UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thống 

nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 như sau: 

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 

Sáu tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh nền 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 toàn huyện, đến nay kinh tế - xã hội của huyện đã đạt 

được những kết quả bước đầu khá toàn diện: Sản xuất vụ Đông – Xuân được mùa 

năng suất đạt 67,87 tạ/ha, tăng 0,09 tạ/ha so với vụ Đông Xuân năm trước, sản lượng 

đạt 20.411 tấn; phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tiếp tục được thực 

hiện; đến nay, xã Ninh Giang đã hoàn thành hồ sơ xét đề nghị xã đạt chuẩn NTM 

kiểu mẫu; 8 thôn đã hoàn thành hồ sơ, 5 thôn cơ bản hoàn thành hồ sơ đề nghị 

công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; tiếp tục theo dõi, nhân rộng các 

mô hình sản xuất nông nghiệp như: trồng sen giống mới, nuôi cá Rô Tổng Trường, 

Lúa – Cá, Măng Tây...; đã tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa 

cháy, nhất là phòng cháy rừng trong vùng di sản và phòng cháy khu dân cư, không 
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phát sinh điểm cháy. Giá trị sản xuất Công nghiệp – TTCN đạt 2.446 tỷ 841 triệu 

đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2019; Thu ngân sách nhà nước đạt được kết 

quả tích cực, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 348 tỷ 520 triệu đồng đạt 173,5% 

dự toán năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch: Doanh thu đạt 1.212 tỷ 605 

triệu đồng, giảm 3,7 % so với cùng kỳ năm 2019. Huyện đã tập trung tháo gỡ các 

khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cá dự án, nhất là dự án tái định 

cư Đống Mối tại xã Ninh Xuân; dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn 

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

tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; dự án xây 

dựng bãi đỗ xe Cầu Hội khu Cố đô Hoa Lư; dự án Xây dựng tuyến đường Đinh 

Tiên Hoàng (giai đoạn 2).... Đến nay, có 05 dự án đã hoàn thành và cơ bản hoàn 

thành bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, đặc biệt Hoa Lư là huyện đầu tiên 

của tỉnh đã hoàn thành GPMB thực hiện dự án Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn.  

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. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và 6 tháng cuối năm 2020 

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

- Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền 

trực quan; ra quân dọn vệ sinh môi trường trong thời gian trước, trong và sau đại 

hội đảm bảo luôn sáng – xanh - sạch - đẹp và làm nổi bật, nhất là tại các khu trung 

tâm. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội 

Đảng bộ huyện. 

- Tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm phòng, chống 

dịch Covid-19 theo Chỉ thị số19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.  

- Căn cứ nhiệm vụ và chức năng của đơn vị mình đẩy mạnh công tác cải 

cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ Di sản trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt 

các điều kiện phục vụ kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2020. 

2. Phòng nông nghiệp - PTNT chủ trì phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp và UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 - Chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn, các HTX nông nghiệp triển khai Kế 

hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất 

(vụ Mùa hoàn thành gieo, cấy xong trước ngày 20/7/2020). 

 - Tiếp tục mở rộng các mô hình: Lúa – Cá với diện tích khoảng 500 ha; phân 

công cán bộ trực tiếp theo dõi, cập nhật đánh giá hàng tuần, hàng tháng và cả năm 

về năng suất, sản lượng, giá trị thu hoạch đối với mô hình trồng sen giống mới và 

mô hình nuôi cá rô Tổng Trường... Để tổng kết, đánh giá hiệu quả của mô hình báo 

cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 - Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tập trung triển khai công tác phòng, chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 
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 - Kiểm tra, rà soát phương án phòng chống thiên tai, chuẩn bị vật tư, phương 

tiện phòng, chống thiên tai theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện và tình hình 

thực tế của địa phương; kiểm tra, tu bổ các công trình phòng chống lụt bão; phát 

hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về đê điều, phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện 

theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện: 

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí xây 

dựng NTM kiểu mẫu của xã Ninh Giang, xã Ninh Mỹ và 15 thôn đã đăng ký xây 

dựng xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Phấn đấu trong năm 2020 toàn huyện 

có 03 xã, 15 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Riêng xã Ninh Giang hoàn chỉnh hồ 

sơ trình Hội đồng thẩm định xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu 

xong trước ngày 30/7/2020. 

- Hướng dẫn xã Trường Yên thực hiện việc đăng ký xã đạt chuẩn NTM kiểu 

mẫu vào năm 2021và 06 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu trong quý IV 

năm 2020. 

4. Trung tâm Phát triển Quỹ đất: 

- Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án: nhất là dự án đầu tư 

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

Ninh Vân; dự án xây dựng bãi đỗ xe Cầu Hội khu Cố đô Hoa Lư đảm bảo tiến độ 

theo quy định. 

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để triển khai đấu giá giá trị quyền sử dụng đất 

các khu đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban Quản lý dự án xây dựng cơ 

bản, trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm 

công tác quản lý Nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các 

công trình xây dựng do cấp xã làm chủ đầu tư. 

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình – Hoa Lư tăng 

cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong việc thu, chi ngân sách, quản lý chặt chẽ 

nguồn thu, chi đúng Luật, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. 

6. Phòng Giáo dục – Đào tạo: 

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

thành chương trình, kiểm tra đánh giá xếp loại, tổng kết năm học, tổ chức xét công 

nhận tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS cho học sinh lớp 9. Chuẩn bị tốt các điều kiện 

tổ chức khai giảng năm học 2020-2021.  

- Kiểm tra, đôn đốc các trường trên địa bàn thực hiện công tác thu, chi theo 

đúng quy định. 

7. Phòng Tư pháp: 

Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng và 

các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn xử lý vi phạm về công tác quản lý Nhà nước 

về đất đai, trật tự xây dựng, tôn giáo, văn hóa cho cán bộ, công chức phụ trách theo 
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lĩnh vực trên địa bàn huyện. 

8. Công an huyện: 

Tiếp tục nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự; tư tưởng của cán bộ, 

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

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

ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: 

Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương, phối hợp chặt chẽ với 

các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống không để bất 

ngờ xảy ra; triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. 

10. Thanh tra huyện:  

Chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn 

các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung xem xét, giải quyết dứt 

điểm đơn thư của công dân theo quy định của pháp luật.  

 11. Tổ công tác theo Quyết định 746/QĐ-UBND ngày 16/10/2018: 

 Tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai 

tuần tra, phát hiện xử lý ngay các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên 

địa bàn huyện.  

12. Các xã, thị trấn: 

- Tổ chức rà soát các công trình do xã, thị trấn làm Chủ đầu tư; yêu cầu chỉ 

được triển khai thi công các công trình cấp bách và khi đã bố trí được nguồn vốn. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu 

trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện và trước pháp luật nếu để xảy ra nợ 

đọng xây dựng cơ bản và vi phạm về đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị. Thực 

hiện nghiêm việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% các công 

trình; hồ sơ các công trình (Quyết định phê duyệt dự án, Kế hoạch đấu thầu, lựa 

chọn nhà thầu... phải thông báo khởi công xây dựng công trình) gửi về UBND 

huyện (qua phòng Tài Chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng) để phối hợp triển 

khai công tác quản lý đầu tư theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đặc biệt 

tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân, bảo đảm 

an ninh, trật tự xã hội để phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII tiến tới Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

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

đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2020. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành 

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

Nơi nhận: 
 

- Thường trực Huyện ủy;  

- 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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