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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DIỄN CHÂU 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

Diễn Châu, ngày     tháng 9  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
 Kết luận của đồng chí Tăng Văn Luyện – Phó bí thư Huyện ủy,  

Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 9/2021 
 

 

Ngày 17 tháng 9 năm 2021, đồng chí Tăng Văn Luyện, Phó Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 9 

năm 2021 để bàn một số nội dung quan trọng. 

Thành phần tham dự gồm có: Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an huyện; Trưởng các phòng UBND 

huyện; Chánh Thanh tra huyện; Chánh, Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện dự và đưa tin. 

Các nội dung được thông qua tại hội nghị: 

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh; thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 

2021; (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị) 

2. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố  c áo  và 

phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 

(Thanh tra huyện) 

3. Báo cáo kết quả 08 năm thực hiện Nghị quyết số 26 -NQ/TW, ngày 

30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ 

An đến năm 2020; Kế hoạch số 142-KH/HU, ngày 18/11/2013 về thực  hiện 

Nghị quyết số 26-NQ/TW. (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị) 

Sau khi nghe báo cáo của Trưởng các phòng, ngành có nội dung liên quan 

và ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, đồng chí Tăng Văn Luyện kết luận 

như sau:  

UBND huyện cơ bản thống nhất với Báo cáo do Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Thanh tra huyện chuẩn bị, giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Chánh Thanh tra huyện tiếp thu ý kiến phát biểu tại cuộc họp hoàn thiện báo cáo 

trình BTV Huyện ủy, UBND tỉnh. 

* Lưu ý nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:  

1. Nhiệm vụ chung: Trưởng các phòng, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị thực 

hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ 

thị 17-CT/TU ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nâng cao ý 

thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
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đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong 

sinh hoạt cũng như các giao dịch công việc liên quan. 

- Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2021, tăng 

cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời phát hiện và xử 

lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật, nhất là tập trung giải quyết, khắc 

phục các vấn đề còn tồn tại, hạn chế; các vấn đề phức tạp, nổi cộm… không để 

phát sinh phức tạp, gây mất an ninh trật tự.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, khuyến khích thực hiện 

hiệu quả dịch vụ hành chính công điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận 

và trả kết quả của Bộ phận Một cửa, đồng thời góp phần thực hiện tố t công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tập trung giải quyết, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri trong và 

sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII và HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 

2021-2026; đôn đốc, hướng dẫn 6 xã hoàn thiện tiêu chí để sớm được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn. 

- Các phòng, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch có giải pháp, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có liên quan, tích cực, chủ động triển 

khai thực hiện đồng bộ, thực chất, hiệu quả 08 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng xã, 

thị trấn là “pháo đài” chống dịch, người dân là “chiến sĩ”, là “trung tâm”, chủ thể 

phòng chống dịch COVID-19 từ sớm, từ xa, từ cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021 của 

Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 

tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19. 

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ Truy vết, Tổ COVID-19 cộng đồng 

trong phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục tăng công tác kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ việc cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú, cách ly tập trung đảm bảo chặt chẽ 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể 

2.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tập trung chỉ đạo sản xuất Vụ Đông, tái đàn. Đảm bảo cung ứng, tiêu thụ 

nông sản và phát triển sản xuất nông nghiệp, với quan điểm đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch. Nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết, chỉ đạo thực hiện 

các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Xây dựng phương 
án phòng chống lụt bão, sẵn sàng chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai 

có thể xảy ra. 

- Chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn 

mới, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, huy động các nguồn lực để xây dựng 
nông thôn mới. Phấn đấu 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021: Diễn 

Tân, Diễn Trung, Diễn Ngọc, Diễn Vạn và 02 xã đăng ký NTM nâng cao Diễn 
Lâm, Diễn Kỷ hoàn thành trong năm 2021. Tham mưu Thường trực làm việc với 
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06 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2021. 

2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế hướng dẫn UBND các 
xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình (các Doanh nghiệp, Công 

ty, Nhà máy..), các chợ dân sinh.. đánh giá nguy cơ lây nhiễm, xây dựng kế 
hoạch/phương án, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cụ thể 

theo từng cấp độ nguy cơ; phương án xử lý khi xảy ra ca lây nhiễm; tăng cường 
kiểm tra, chấn chỉnh, đánh giá việc triển khai Kế hoạch, Phương án, cam kết 

phòng chống dịch của các Doanh nghiệp, Công ty, nhà máy, các chợ … sau khi 
được phê duyệt đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy 
định của pháp luật; tham mưu UBND huyện xây dựng kịch bản, phướng án, chuẩn 

bị các điều kiện bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thông vận 
tải, cung ứng vật tư, hàng hóa... sẵn sàng đối phó với từng cấp độ nguy cơ dịch 

bệnh trên địa bàn huyện, không để bị động. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất, hoạt động và phê 

duyệt đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 an toàn. Triển khai, kiểm tra 
chấn chỉnh phương án sản xuất, hoạt động tại các doanh nghiệp. 

- Chỉ đạo quản lý hoạt động của các chợ trên địa bàn, đặc biệt quản lý việc 
lưu thông hàng hóa trong mùa dịch, nhất là việc kiểm soát lưu lượng hàng hóa 

nhập từ các địa bàn ngoài huyện để kiểm soát đầu vào. Ngoài việc quản lý được 
số lượng xe vận chuyển hàng vào địa bàn, phải quản lý được qua Ban quản lý các 

chợ trên địa bàn để phục vụ cho công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn.  Phê 
duyệt và quản lý hoạt động các chợ đảm bảo 5k; Số lượng cổng ra vào hạn chế để 
kiểm soát dãn cách; các công chợ có đo thân nhiệt, khử khuẩn, khẩu trang… Các 

hộ kinh doanh phải đảm bảo về phòng chống dịch.  

- Quan tâm việc quản lý kiểm soát chặt xe lưu thông trên địa bàn. Đặc biệt 

thường xuyên nhắc nhở chỉ đạo các địa phương lưu ý các xe đường dài lưu thông 
qua địa bàn huyện, các xe có giao nhận hàng ở địa phương thực hiện Chỉ thị 16 

không được dừng, đậu trên địa bàn. 

- Kiểm soát các doanh nghiệp xây dựng đường cao tốc trong việc sử dụng 

đường giao thông của địa phương, không để hệ thống giao thông của địa phương 
xuống cấp. 

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- GPMB QL1A, Cao tốc: Tập trung hoàn thành trong tháng 10 theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác BTGPMB dự án 
đường bộ Cao tốc Bắc - Nam,  

- Đền bù hỗ trợ bổ sung dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A (trước đây), dự 
án đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò và các công trình, dự án trọng điểm trên 
địa bàn.  

- Tập trung giải quyết xong các đơn thư liên quan đến đất đai... 

- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.  



4 
 

 

2.4. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

- Tổng soát lại chế độ cho công tác phòng, chống dịch covid-19; 

- Rà soát lại việc điều động lực lượng chống dịch tất cả các xã, thị trấn. 
Hướng dẫn cho các xã sử dụng kinh phí cho việc phòng, chống dịch Covid-19.  

- Đôn đốc các xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp 
với Chi cục Thuế Bắc – Nghệ II xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 

2.5. Lao động- Thương binh và Xã hội: 

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu lao động trở về địa phương từ vùng 

dịch để có biện pháp định hướng, hướng nghiệp giải quyết công ăn việc làm, đảm 
bảo an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu lao động tại chỗ phục vụ các nhà máy sản 
xuất trên địa bàn. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 
của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các đối 
tượng. 

2.6. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

- Chỉ đạo chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các nhà 

trường xây dựng phương án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức dạy học trực 
tiếp đảm bảo đúng yêu cầu phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và hướng 

dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phù hợp theo từng vùng. 

- Làm tốt công tác tư tưởng, vận động cán bộ giáo viên làm thêm giờ trong 

thời gian thực hiện Chỉ thị 15,16,19. 

- Chỉ đạo các trường mầm non khẩn trương rà soát lại cơ sở vật chất, tu sửa, 
tiêu độc khử khuẩn môi trường kịp thời sau khi hoàn thành cách ly chuẩn bị cho 

trẻ đến trường đảm bảo an toàn.   

2.7. Thanh tra huyện: 

- Tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra, giải quyết đơn thư của công dân và 
tiếp dân.  

2.8. Phòng Nội vụ: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

2.9. Phòng Y tế: 

- Tham mưu triển khai, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo đúng người, đúng đối tượng ưu tiên, 
an toàn tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, của tỉnh.  

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các công tác phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn huyện. 

2.10. Công an huyện: 

- Tiếp tục chủ động triển khai các phương án đảm bảo ANTT, phòng chống 
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tội phạm trên địa bàn huyện; Thực hiện tốt công tác an ninh tôn giáo trên địa bàn. 

- Bố trí lực lượng, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt biện pháp đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn xã hội trong các đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 và các xã 
thực hiện các biện pháp giãn cách trên địa bàn huyện.  

2.11. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: 

- Tiếp tục tích cực, chủ động kiểm tra, phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các xã, 

thị trấn làm tốt công tác quản lý cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly do xã, 
thị trấn quản lý; tăng cường tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly 

tập trung do UBND huyện thành lập đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn tại 
Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 
“Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19”, 

không để xảy ra lây nhiễm chéo trong cách ly. Phối hợp triển khai thực hiện tốt 
các nhiệm vụ chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Triển khai thực hiện phương án sơ, tuyển quân; công tác diễn tập đảm bảo 
an toàn đúng quy định. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 9/2021, UBND huyện 

thông báo để các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, 
UBND các xã, thị trấn  biết, triển khai thực hiện./. 

     Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện (b/c); 
- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị  
   và cá nhân có liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 

Nguyễn Thị Hương 
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