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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Sơ kết tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 và 

kiểm điểm công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 

 

Ngày 25/3/2023, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 và kiểm 

điểm công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng 

chí Nguyễn Sinh Tiến - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội 

nghị; dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực 

HĐND huyện, các đồng chí ãnh đạo UBND huyện, Ủy viên UBND huyện nhiệm 

kỳ 2021-2026; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn.  

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đại biểu dự hội nghị; đồng chí Chủ 

tịch UBND huyện thống nhất kết luận: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I năm 2023 

Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I năm 

2023 với các kết quả chính như sau: kinh tế xã hội của huyện trong 3 tháng đầu 

năm tiếp tục duy trì được ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Các cấp, 

các ngành đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

về việc tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý 

Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được 

vui xuân đón Tết. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tạo tiền 

đề để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, 

trong đó: GTXS công nghiệp tăng 6,08%; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng 

14,5%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 27,43%. Sản xuất nông, lâm  nghiệp và thuỷ 

sản diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Huyện đã hoàn thành sản 

xuất Vụ Xuân trong khung thời vụ tốt nhất, dịch bệnh trong chăn nuôi được kiểm 

soát hiệu quả. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu nhất là tại các 

thôn/xóm/TDP được người dân hưởng ứng, tích cực tham gia. Các công trình, dự 

án trọng điểm của huyện, của Tỉnh qua địa bàn đã được các ngành, các xã, thị trấn 

tập trung đẩy mạnh các thủ tục về đầu tư, GPMB, thi công. Lĩnh vực văn hóa - xã 

hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Các hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi chào mừng các sự kiện lớn, tạo không 

khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân. Công tác cải cách hành chính đã có chuyển 

biến rõ rệt, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp huyện tăng 4 bậc so với năm 

2021. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo an toàn, công khai, công 

bằng, đúng luật. Công tác giải quyết khiếu nại tốt cáo, tiếp công dân tiếp tục được 

quan tâm thực hiện. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
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Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác 

quản lý đất đai ở một số xã chưa chặt chẽ; tiến độ cấp GCN QSD đất sau dồn điền 

đổi thửa còn chậm. Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai; vi phạm hành lang an 

toàn công trình thủy lợi, đê điều, giao thông, quy hoạch còn diễn ra. Tiến độ triển 

khai một số dự án như dự án xây dựng CCN Yên Bằng, Dự án đường trục phát triển 

giai đoạn 2, dự án xây dựng tuyến đường huyện từ đê Tả Đáy đến đường 57B, Dự 

án xây dựng KDC tập trung các xã Yên Chính, Yên Nghĩa chậm so với kế hoạch. 

Tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị vượt cấp còn phức tạp, một số vụ việc có 

tính chất đông người, phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm dứt điểm, nguy cơ 

ảnh hưởng xấu đến an ninh nông thôn. Công tác cải cách hành chính dù đã có những 

tiến bộ nhưng vẫn còn bộc lộ những hạn chế. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

công vụ một số đơn vị chưa tốt; công tác tham mưu của một số ngành, đơn vị chưa 

đảm bảo yêu cầu, tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm chưa được khắc phục 

triệt để.  

II. Giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH quý II năm 2023 

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quý II và mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2023; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục nỗ lực 

hơn nữa, hành động quyết liệt trên các lĩnh vực, trong đó tập trung thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Nghị quyết của HĐND huyện, Kế hoạch của UBND 

huyện về phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc 

của UBND huyện. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, không né tránh việc 

khó, đùn đẩy trách nhiệm.  

2. Nông nghiệp và xây dựng NTM 

Phòng Nông nghiệp - PTNT chủ trì, hướng dẫn các xã, thị trấn: 

- Tập trung chăm sóc bảo vệ lúa, cây màu vụ Xuân đúng kỹ thuật, phù hợp 

với diễn biến tình hình thời tiết. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, làm tốt công 

tác dự báo, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh, không để 

phát sinh, lây lan 

- Chủ động trong thực hiện các phương án PCLB 2023; tham mưu chuẩn bị 

tốt các nội dung tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Văn phòng Điều phối NTM huyện tăng cường hướng dẫn các xã rà soát, 

hoàn thiện hồ sơ, thực địa các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phấn đấu, 

năm 2023 có từ 1-2 xã về đích NTM kiểu mẫu.  

2. Tài nguyên - Môi trường: 

Phòng Tài nguyên-Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn: 

- Quản lý và thực tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được phê duyệt.  

Tăng cường trách nhiệm trong quản lý đất đai trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, 

phát hiện xử lý các vi phạm với tính thần kiên quyết, triệt để, không đùn đẩy, né 

tránh.  
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- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau 

DĐĐT cho nhân dân. Thực hiện đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở đảm bảo 

đúng kế hoạch đã xây dựng. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường, đặc 

biệt là việc xả thải vào môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh. Các xã, thị trấn chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, các công 

trình công cộng; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác thải 

không đúng nơi quy định. 

3. Về công tác Quy hoạch 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các ngành tập trung tham mưu, 

thực hiện lập, điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên 

Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến; Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Lâm. 

Thực hiện tốt Quy hoạch chung xây dựng các xã  đến năm 2030. 

4. Đẩy nhanh thực hiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công 

các dự án trọng điểm đang triển khai 

Các ngành: Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tâng, Tài chính - Kế hoạch, 

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện theo chức năng, nhiệm vụ tập trung đôn đốc, 

phối hợp với các xã, đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ các dự án, cụ thể: 

- Hoàn thành hạ tầng KDC Yên Chính, Yên Nghĩa, thực hiện xong các thủ 

tục về nghiệm thu công trình và tổ chức đấu giá trong quý II/2023 

- Đẩy nhanh thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng đối với các khu dân cư : 

Yên Nhân, Yên Cường, Yên Phương 2, An Tố - Yên Bình, Yên Phú, Cầu Cổ - Yên 

Bằng (thuộc OM9), Thụy Quang - Yên Lương: để làm cơ sở để thực hiện công tác 

GPMB, khởi công dự án. Nghiên cứu, lập dự án xây dựng hạ tầng các KDC tập trung 

tại các xã : Yên Dương, Yên Khánh, Yên Thắng, Yên Mỹ, Yên Tân, Yên Phong, … 

- Hoàn thành GPMB xây dựng cụm công nghiệp Yên Bằng; dự án xây dựng 

tuyến đường trục phát triển giai đoạn 2 (hạng mục cầu Đống Cao và đường dẫn). 

Đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đê Tả Đáy 

đến đường 57B (địa phận xã Yên Tiến). 

5. Về Tài chính, đầu tư, quản lý xây dựng cơ bản 

- Tập trung triển khai quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, 

đặc biệt là thu tiền sử dụng đất. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước; tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; quản lý mua sắm tài 

sản theo quy định. 

- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài 

sản công theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư xây 

dựng cơ bản, đảm bảo đúng quy hoạch, mặt bằng, phương án đã được phê duyệt. 

6.  Hoạt động văn hóa - xã hội. 

- Giáo dục - Đào tạo: Tiếp tục duy trì chất lượng đào tạo; chuẩn bị các điều 

kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2022-2023. Xây dựng kế hoạch 

tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024. Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học 
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đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn Xanh - sạch - đẹp - an toàn, các hoạt động 

khuyến học, khuyến tài trong toàn huyện. 

 - Y tế: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân 

dân; chủ động phương án đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế 

phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Tiếp tục khai các giải pháp phòng chống dịch 

Covid-19 và các dịch bệnh khác, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn; tiếp 

tục đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Duy trì kiểm tra các cơ sở 

hành nghề y, dược tư nhân và kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Văn hóa - Thông tin - Thể thao: Thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời, 

đầy đủ phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của huyện. Tiếp tục chỉ đạo 

nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 

trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các lễ hội, di 

tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. 

- Lao động - Thương binh và Xã hội: Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính 

sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; các chính sách về giảm nghèo, 

hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm. Tiếp tục thực hiện chi trả không 

dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Chú trọng công 

tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng chống đuối nước và các tệ nạn xã hội.  

- Bảo hiểm xã hội: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, mở rộng các 

đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia 

bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt kế hoạch tỉnh giao. 

7. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện 

tử, chuyển đổi số 

- Phòng Nội vụ huyện chủ trì, thực hiện tốt việc quản lý, hoạt động của chính 

quyền cơ sở đảm bảo theo đúng quy định; rà soát số lượng viên chức còn thiếu, xây 

dựng kế hoạch tuyển dụng.  

- Các ngành, các xã, thị trấn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng cải cách 

hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và 

liên tục; trọng tâm là: nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa của huyện 

và các xã, thị trấn; rà soát, cung cấp 100% dịch vụ công toàn trình đủ điều kiện, 

đảm bảo tỷ lệ giải quyết TTHC toàn trình đạt tối thiểu 85%; 100% kết quả giải 

quyết TTHC được số hóa. Mục tiêu phấn đấu nâng xếp hạng chỉ số CCHC của 

huyện Ý Yên năm 2023 trong khối các huyện, thành phố (so với năm 2022) 

Giao Tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện tích cực thực hiện các nhiệm 

vụ kiểm tra việc thực hiện CCHC, kỷ luật, kỷ cương, thực thi công vụ trong các cơ 

quan nhà nước, các xã, thị trấn trên địa bàn. Kịp thời chấn chỉnh, báo cáo đề xuất 

xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, tham mưu các giải pháp đẩy mạnh thực 

hiện chuyển đổi số ở các ngành, lĩnh vực. Tiếp tục xây dựng các mô hình chuyển 

đổi số thuộc các  lĩnh vực y tế, giáo dục, an ninh ở các xã, thị trấn. 
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8. An ninh quốc phòng, giải quyết đơn thư 

- Quân sự, quốc phòng: Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến 

đấu; phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với Bộ chỉ huy 

Quân sự tỉnh thực hiện Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023.  

- An ninh: Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo 

trên địa bàn để kịp thời giải quyết, không để phát sinh diễn biến phức tạp. Các 

ngành tập trung cao trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đảm bảo dữ liệu được 

tích hợp, trao đổi thông suốt, hiệu quả. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết dứt điểm 

khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thanh tra 

huyện chủ trì, thực hiện hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2023; đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra số 2326/KL-TTCP ngày 

29/12/2022 của Thanh tra Chính phủ và các kết luận thanh tra, kiểm tra đã có hiệu 

lực pháp luật.  

9. Đề nghị các Thủ trưởng ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt 

cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo 

đức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm chế độ hội họp, báo cáo 

theo quy định. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, kịp thời tham mưu 

văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ 

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

 
Nơi nhận: 
- TTHU, TTHĐND huyện (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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