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THÔNG BÁO 

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

tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 

 Ngày 05/8/2020, Huyện ủy - UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết 

quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 

tháng 8 năm 2020. Về dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy 

viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND&UBND huyện, các đồng chí 

Trưởng các Ban của Huyện ủy; các đồng chí Thành viên UBND huyện; Đ/c Chủ 

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

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 tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 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 tháng 7, triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 8 năm 2020 như sau: 

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 

Trong tháng 7/2020 đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của huyện như: 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện hóa XIX, tổ 

chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh 

liệt sỹ 27/7... Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai diễn biến phức 

tạp khó lường; nắng nóng, cháy rừng, mưa bão, ngập úng. Song, dưới sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã 

chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn đoàn kết, nỗ 

lực phấn đấu thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa triển khai 

quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.  

Đến nay, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, kỳ họp thứ 12-HĐND 

huyện khóa XIX đã thành công tốt đẹp, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày 

thương binh liệt sỹ; đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

Covid-19: Tổ chức cách ly và giám sát cách ly đối với 229 trường hợp có yếu tố dịch 

tễ, cách ly điều trị các đối tượng nhiễm, nghi nhiễm tại Phòng khám đa khoa Cầu 
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yên. Toàn huyện đã gieo cấy xong 2.356,7 ha lúa vụ Mùa, đạt 100% kế hoạch; 

trong đó, diện tích gieo thẳng là 1.946,6 ha, diện tích cấy là 410 ha; phong trào xây 

dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh; các mô hình sản xuất 

nông nghiệp như: trồng Sen giống mới, nuôi cá Rô Tổng Trường, Lúa – Cá... tiếp 

tục cho  hiệu quả kinh tế cao; tổ chức ứng phó kịp thời với diễn biến thiên tai như: 

nắng nóng, mưa lớn cục bộ; cháy rừng tại xã Ninh Hải. Giá trị sản xuất Công 

nghiệp - TTCN trong tháng tiếp tục tăng trưởng, ước đạt 547 tỷ 960 triệu đồng, 

tăng 15,5% so với tháng trước; Thu ngân sách nhà nước đạt được kết quả tích cực, 

đạt 7 tỷ 159 triệu đồng, lũy kế 350 tỷ 760 triệu đồng, đạt 174,6% dự toán năm. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển: Doanh thu đạt 278 tỷ 290 triệu 

đồng, tăng 23,81 % so với tháng trước. 

Văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương 

được củng cố vững chắc; Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo 

được tập trung chỉ đạo quyết liệt. UBND huyện đã cụ thể hóa các Chủ trương, Chỉ 

thị, Nghị quyết thành các kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc; Lãnh đạo 

UBND huyện thường xuyên kiểm tra, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc 

ở cơ sở nên công việc đạt hiệu quả cao. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2020 

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

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số 869/UBND-VP 

ngày 27/7/2020 của UBND huyện về việc triển khai các biện pháp về phòng, 

chống dịch COVID-19; Công văn số 885/UBND-TTYT ngày 29/7/2020 của 

UBND huyện về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 

Thông báo số 253/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 

894/UBND-VP ngày 31/7/2020 của UBND huyện về việc tiếp tục triển khai công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện và Công văn số 706/BCĐ-VP 

ngày 03/8/2020 và Công văn số 922/UBND-VP ngày 05/8/2020 của UBND huyện 

về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền cài đặt ứng dụng 

Bluezone phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; tổ chức cách ly và giám sát 

cách ly đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ; tuyệt đối không được chủ quan, lơ 

là nhưng không được gây hoang mang, mất ổn định chính trị. 

- UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, ban hành Quyết định cách ly y tế 

cho các đối tượng có yếu tố dịch tễ; Trung tâm y tế huyện tiếp tục phối hợp với các 

đơn vị điều trị bình phục cho 07 người còn lại tại Phòng khám đa khoa Cầu Yên. 

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

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

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

Di sản trên địa bàn huyện.  
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- Rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công 

2015-2020, xây dựng Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025 theo quy định 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với nguồn lực của địa 

phương; đẩy nhanh tiến độ thanh, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản. 

- 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. 

- Rà soát các nhiệm vụ được giao để xây dựng Chương trình công tác từ nay 

đến cuối năm, bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu của 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: 

 - Triển khai các biện pháp bảo vệ, chăm sóc kịp thời để đảm bảo cho cây lúa 

vụ Mùa sinh trưởng và phát triển. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình phát 

sinh của sâu bệnh để tổ chức phun phòng trừ. Triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. 

 - Tiếp tục theo dõi, đánh giá các mô hình: Lúa – Cá, trồng sen giống mới, 

mô hình nuôi cá rô Tổng Trường... thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ bảo 

đảm hiệu quả kinh tế của các mô hình. 

 - Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai – TKCN; tăng cường kiểm 

tra, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê, kè, cống đảm bảo cho công tác 

phòng chống lụt bão. 

3. Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện: 

Tiếp tục đôn đốc xã Ninh Giang, xã Ninh Mỹ và 15 thôn đã đăng ký xây 

dựng xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu 

chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc xã Ninh Giang hoàn 

chỉnh hồ sơ, tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư và công bố công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng... hoàn thành trong tháng 8/2020; trình Hội đồng 

thẩm định của tỉnh xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu trong tháng 

9/2020. 

4. Phòng Tài nguyên – môi trường: 

Đôn đốc các xã, thị trấn khẩn trương rà soát lại Đề án thu gom, xử lý rác thải 

và điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa 

phương xong trong tháng 8/2020. 

5. Trung tâm Phát triển Quỹ đất: 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án: dự án đầu tư xây dựng đường 

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

trong tháng 8/2020; dự án xây dựng bãi đỗ xe Cầu Hội khu Cố đô Hoa Lư hoàn 

thành Phương án bồi thường GPMB xin ý kiến các hộ dân xong trong tháng 8/2020. 

Hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng tuyến thoát lũ, kè chống 

sạt lở bờ tả, hữu sông Hoàng Long, trồng tre chắn sóng đoạn từ cầu Trường Yên đến 

cầu Gián xong trong tháng 9/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường đẩy nhanh tiến độ 

hoàn chỉnh hồ sơ đấu giá giá trị QSD đất khu Thổ Trì 5; đấu giá lại các lô khu Cá 
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Dũ, Đồng Đốt và 44 lô đất tại Cụm Công nghiệp Ninh Vân để cân đối thanh toán 

nợ và phục vụ xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 

- Rà soát, xây dựng Kế hoạch đấu giá đất giai đoạn 2021-2025 làm căn cứ 

xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 

6. UBND huyện thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, Phó 

Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đầu tư 

công của huyện chỉ đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất; UBND các xã, thị 

trấn triển khai rà soát công nợ cấp huyện, cấp xã; rà soát, đánh giá tình hình triển 

khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2015-2020 của cấp huyện, cấp xã; 

tham mưu cho UBND huyện dự kiến kế hoạch bổ sung đầu tư công giai đoạn 2015-

2020, dự kiến Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Báo cáo UBND huyện, 

Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và HĐND huyện xem xét, quyết 

định theo đúng quy định của pháp luật. 

7. Phòng Giáo dục – Đào tạo: 

Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020; rà soát cơ sở vật chất, quy 

mô trường, lớp, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, bổ sung đảm bảo đủ điều 

kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2020 – 2021 an toàn, đúng 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 tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 

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

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

Nơi nhận: 
 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Lãnh đạo HĐND&UBND huyện;  

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Lưu Quang Minh 
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