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THÔNG BÁO 

Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai một số nhiệm vụ  

trọng tâm sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

 

Ngày 11/02/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Sau khi nghe Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo và ý kiến của các đại biểu tham dự 

hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

Năm 2022, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, UBND huyện 

tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện 

dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm 

cao, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. 

Trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; các xã thị 

trấn tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế 

- xã hội, đồng thời thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid - 19 trong tình hình mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Về Công tác phòng, chống dịch COVID19: 

 Tiếp tục tập trung quán triệt, tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo đúng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của 

huyện; Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, 

đặc biệt là thực hiện 5K và đeo khẩu trang nhằm hạn chế lây nhiễm trong cộng 

đồng, nhất là đối với các đối tượng học sinh và những người chưa tiêm Vắc xin; 

tiếp tục tuyên truyền về nguy cơ chuyển biến bệnh nặng đối với các đối tượng 

chưa tiêm vắc xin để người dân đi tiêm vắc xin phòng Covid-19.  

Đối với việc thực hiện cách ly, điều trị các đối tượng F0, F1 tại nhà, Các 

ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các Tổ Covid cộng đồng có biện 

pháp tăng cường giám sát, theo dõi, tránh tình trạng các đối tượng F0, F1 không 

thực hiện cách ly theo yêu cầu. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có văn bản chỉ đạo cụ thể, chi tiết các 

nhà trường thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng 

về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường, lớp học, đặc biệt là 

các đối tượng giáo viên, học sinh bị nhiễm Covid-19. 

Về công tác tiêm Vắc xin: Tăng cường công tác tuyên truyền để các đối 

tượng chưa tiêm Vắc xin thực hiện tiêm Vắc xin; tổ chức tiêm vét mũi 1, mũi 2 

cho các đối tượng tại các điểm tiêm cố định theo thông báo của Trung tâm Y tế 

huyện, có phương án tiêm lưu động cho các đối tượng già yếu, bệnh tật... không 
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đến được điểm tiêm Vắc xin. 

Về việc thiết lập và vận hành các Trạm Y tế lưu động: Trung tâm Y tế 

quan tâm bố trí đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế; chỉ đạo, hướng dẫn các 

Trạm Y tế lưu động vận hành theo đúng quy định; đồng thời đảm bảo phục vụ 

công tác điều trị trong trường hợp có các đối tượng F0 có nguy cơ chuyển biến 

nặng. 

2. Về công tác giao, nhận quân năm 2022 

Ban chỉ huy Quân sự huyện và các xã, thị trấn tăng cường quản lý chặt 

chẽ các đối tượng thanh niên đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ; Chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 đảm bảo trang trọng, an toàn, đúng 

theo quy định. 

UBND các xã, thị trấn tổ chức đưa các đối tượng thanh niên đủ điều kiện 

nhập ngũ thực hiện test PCR Covid-19 tại các điểm theo thông báo của Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện; có phương án giao quân bổ sung trong trường hợp nhiều 

thanh niên có kết quả dương tính với Covid-19. 

Các đồng chí Ủy viên UBND huyện phụ trách có trách nhiệm bố trí thời 

gian xuống cơ sở để tham dự Lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại các xã, 

thị trấn. 

3. Về sản xuất nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới 

3.1. Về sản xuất nông nghiệp 

Các đơn vị tập trung công tác gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2022 đảm bảo 

trong khung thời vụ theo đúng thời gian, hướng dẫn của phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện, đặc biệt là đối với các xã, thị trấn khu vực miền hạ và các vùng 

trũng, thấp, khó khăn về công tác tưới tiêu, làm đất. 

3.2. Xây dựng Nông thôn mới  

Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để về đích Nông thôn mới nâng cao 

đối với 07 xã trong năm 2022, trong đó đặc biệt lưu ý về tiêu chí Môi trường; 

các đơn vị thực hiện đăng ký xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu cho các xóm 

đúng thời gian theo kế hoạch đã đề ra.  

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu hỗ trợ kinh phí cho các đơn 

vị xây dựng NTM nâng cao. 

4. Công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng 

4.1. Công tác quản lý đất đai  

Các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 đã được phê duyệt, đặc biệt là các khu dân cư tập trung, đất xen kẹt, đất 

công trình giao thông, thủy lợi để thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 

cho nhân dân làm nhà ở năm 2022. 

Về công tác quản lý đất bãi bồi ven biển từ phía Nam Cống Phóng Nghĩa 

Phong đến giáp Cống Tiêu Nam Điền, các đơn vị tập trung rà soát lại các hợp 
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đồng đã ký với các tổ chức, cá nhân báo cáo kết quả về UBND huyện đúng thời 

hạn theo văn bản đã ban hành, đảm bảo thanh lý tất cả các hợp đồng đã hết hạn; 

không gia hạn hợp đồng, tổ chức quản lý chặt chẽ đất công đúng theo quy định, 

tránh tình trạng vi phạm. Việc thực hiện thanh lý hợp đồng của các đơn vị báo 

cáo về UBND huyện vào tháng 01 hàng năm theo yêu cầu. 

4.2. Công tác Giải phóng mặt bằng 

Dự án đường bộ ven biển: hoàn thành công tác GPMB xong trước ngày 

30/4. Các đơn vị hoàn thiện các thủ tục cần thiết đối với các hộ thuộc diện thu 

hồi đất, thực hiện công khai phương án và trả tiền đền bù GPMB cho các hộ dân 

theo kế hoạch (trừ 14 hộ thuộc diện Tái định cư). 

Các dự án thuộc khu vực Cồn Xanh: các đơn vị thực hiện các thủ tục 

thanh lý hợp đồng đối với các hộ dân có hợp đồng đến hết năm 2021, báo cáo về 

UBND huyện chậm nhất ngày 17/02/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, có 

phương án xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm; vận động 06 hộ còn 

hợp đồng đến năm 2022 thực hiện việc thanh lý để giải phóng mặt bằng thực 

hiện dự án. 

Dự án đường trục phát triển kinh tế biển giai đoạn 2: tập trung thực hiện 

việc đo đạc và giải phóng mặt bằng đối với các diện tích đất 2 lúa để bàn giao 

mặt bằng cho Ban quản lý dự án và đơn vị thi công trước 30/4/2022. Riêng khu 

vực thuộc xã Nghĩa Minh và điểm nút giao Nghĩa trang Liệt sỹ xã Nghĩa Sơn 

bàn giao trước 31/03/2022. 

5. Đầu tư xây dựng cơ bản 

Các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục xây dựng các dự 

án do đơn vị làm chủ đầu tư. Có phương án, kế hoạch đầu tư để sử dụng nguồn 

tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất tại các Khu dân cư tập trung. 

6. Công tác Cải cách hành chính 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong 

thu nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chỉ số hài lòng của 

người dân trong giải quyết TTHC. Bổ sung trang thiết bị cho bộ phận một cửa, 

tăng cường úng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, vận động và 

hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Cập nhật hồ sơ, quá trình giải quyết 

TTHC lên cổng dịch vụ công chính xác, kịp thời. 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc giải quyết công việc được giao 

qua phần mềm quản lý theo dõi đôn đốc văn bản, không để tình trạng giải quyết 

quá hạn. 

7. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết đơn thư 

Công an huyện đảm bảo ATGT, ANTT trong các dịp nghỉ lễ, đặc biệt Lễ 

giao nhận quân. Tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến khiếu kiện, 

tập trung đông người tham mưu UBND huyện và các xã, thị trấn giải quyết kịp 

thời. 
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Thanh tra huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm đơn thư 

khiếu nại, không để tình trạng kéo dài. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các ban 

ngành đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung thông báo này./. 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; 

- UBND các xã, TT; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  
 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

Dương Văn Thiệp 
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