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THÔNG BÁO 

Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết  

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ  

trọng tâm quý IV năm 2021 huyện Nghĩa Hưng 

 

Ngày 08/10/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021; 

đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 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: 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021, 

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. Song, dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo 

linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền; sự nỗ lực của người dân và doanh 

nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn giữ được ổn định và phát triển.  

UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, sự quyết tâm và tinh 

thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân đã có 

những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 

thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn 

tại như: ý thức phòng chống dịch bệnh COVID 19 của một số nơi còn hạn chế; 

việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số đơn vị, địa phương chưa 

nghiêm; việc xử lý các vi phạm về quản lý đất đai, quản lý đê điều còn chậm, 

chưa đạt yêu cầu; tiến độ GPMB và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng các khu 

dân cư tập trung tại các xã, thị trấn còn chậm; tai nạn giao thông, tai nạn điện, 

đuối nước vẫn còn xảy ra...  

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 quán triệt, tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện; không được 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Thường xuyên cập nhật những chỉ đạo, hướng 

dẫn mới để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời theo tinh thần chủ động, bình tĩnh, linh 

hoạt, bản lĩnh trong mọi tình huống của dịch bệnh.  

Tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm kiểm soát chặt 

chẽ người từ ngoài tỉnh về địa bàn huyện, không để nguồn lây dịch bệnh từ bên 
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ngoài xâm nhập vào huyện. Theo dõi chặt chẽ biến động nhân khẩu; giám sát 

cách ly tại nhà theo đúng quy định.  

Các xã, thị trấn rà soát, bố trí 01 đến 2 khu cách ly tập trung tối thiểu đảm 

bảo 100 giường để sử dụng trong trường hợp cần thiết. 

2. Lĩnh vực Sản xuất Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Mùa; xây dựng kế hoạch các 

cây trồng vụ đông 2021; triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân 2022. 

Các xã, thị trấn đăng ký về đích NTM nâng cao đợt 2 năm 2020 tập trung 

hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí, gửi về Văn phòng Điều phối NTM huyện để trình 

UBND tỉnh thẩm định trước 15/10/2021. 

3. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường  

Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn, các 

đơn vị thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2021; xây dựng kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 sát với nhu cầu phù hợp với yêu cầu phát triển. Tập trung thực 

hiện GPMB phục vụ các dự án và xây dựng khu dân cư tập trung theo kế hoạch. 

Các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, 

không để phát sinh vi phạm mới. 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện tốt việc 

hướng dẫn cho công dân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về đất 

đai, đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện không để xảy ra tiêu cực.  

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp, làng 

nghề, các cơ sở chăn nuôi, sản xuất kinh doanh. 

4. Lĩnh vực Công nghiệp - TTCN - XDCB, GTVT 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc 

quyết toán đối với các khu dân cư tập trung chuẩn bị đấu giá, xong trước 

31/10/2021 báo cáo UBND huyện. 

Tiếp tục nắm bắt tình hình, chỉ đạo, động viên các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh khắc phục khó khăn, đảm bảo vừa sản xuất kinh doanh, vừa 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo cung ứng 

hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, phục vụ nhu cầu 

tiêu dùng của nhân dân. Đôn đốc các nhà thầu xây dựng, thi công đảm bảo chất 

lượng, tiến độ thi công, an toàn. 

5. Lĩnh vực Tài chính - Thuế - Thương mại  

Phòng Tài chính Kế hoạch; Chi cục Thuế, UBND các xã, thị trấn: tập 

trung thu ngân sách, khai thác các nguồn thu; thu đúng, thu đủ, quản lý chặt chẽ 

kế hoạch chi đảm bảo theo dự toán.  

6. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin  

Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - TT&TT; UBND các xã, 
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thị trấn, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền tình hình dịch bệnh 

và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

7. Giáo dục và Đào tạo   

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường thực hiện nhiệm vụ học kì I 

năm học 2021-2022 đảm bảo an toàn, chất lượng và hoàn thành chương trình 

giáo dục. Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị trường học; tổ chức dạy 

học ứng phó diễn biến dịch bệnh Covid-19. Phấn đấu thực hiện thắng lợi phong 

trào thi đua “Ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định chung tay đẩy lùi dịch bệnh 

Covid-19, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-

2022”. 

8. Lĩnh vực Y tế  

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tiếp tục theo dõi, sẵn sàng ứng phó với các 

tình huống dịch bệnh COVID-19 theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

Tăng cường chỉ đạo các đơn vị y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh, công 

tác khám chữa bệnh, đảm bảo công tác y tế trong phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn. Triển khai thực hiện việc sơ tuyển, khám tuyển thanh niên sẵn 

sàng nhập ngũ năm 2022. Kiểm tra, giám sát ATTP tại các cơ sở dịch vụ ăn 

uống, bếp ăn tập thể trường học, doanh nghiệp trong việc đảm bảo các quy định 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

9. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội  

Phòng Lao động TB&XH hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực 

hiện nghiêm túc về công tác vệ sinh an toàn lao động, chính sách đối với người 

lao động. Tổ chức rà soát, điều tra, bình xét hộ nghèo năm 2021 để thụ hưởng 

các chính sách năm 2022. Tổ chức chi trả trợ cấp thường xuyên, một lần cho đối 

tượng Người có công và bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. 

10. Lĩnh vực Nội vụ   

Phòng Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các xã các xã, thị trấn hoàn thiện đề án 

sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố nộp về UBND huyện xong trước 15/10/2020 và 

thực hiện quy trình sáp nhập theo quy định.  

Hoàn thành các công việc cho tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021. Tổ 

chức tuyển dụng giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non đợt 2 năm 2021. Thực hiện 

đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và công tác khen 

thưởng thường xuyên, đột xuất năm 2021. 

Tổ chức chấm điểm phần mềm chỉ số CCHC đối với các xã, thị trấn và tự 

đánh giá chấm điểm phầm mềm chỉ số CCHC cấp huyện năm 2021. 

Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra việc thực 

hiện kỷ cương công vụ tại các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn. 

11. Lĩnh vực Quốc phòng 
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 Ban chỉ huy Quân sự huyện tham mưu xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến 

đấu và công tác bảo đảm đối với nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 

2021. Tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021. Tập 

trung công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo đủ chỉ tiêu 

về số lượng, chất lượng.  

12. Lĩnh vực An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội 

Công an huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp công tác 

giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường nắm tình hình, triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh công tác đấu tranh với 

các loại tội phạm, nhất là dịp cuối năm liên quan đến buôn bán hàng cấm, buôn 

bán, sử dụng trái phép pháo nổ. Tăng cường TTKSGT ngoài giờ hành chính, xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảo bảo TTATGT.  

Phối hợp với Ban chỉ huy QS huyện trong công tác tuyển quân; đảm bảo 

an ninh cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021  

 13. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 

Duy trì công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn theo đúng quy định; tiếp tục 

đôn đốc các cơ quan, xã, thị trấn giải quyết đơn thư đã được chuyển đến theo thẩm 

quyền. Thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch. 

14. Tư pháp 

Tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp giữa cơ quan Tư pháp với các 

ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện tốt công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Thực hiện kế hoạch tăng cường phổ 

biến GDPL cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới biển của huyện giai đoạn 

2017-2021. Tổ chức trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở theo kế hoạch năm 2021. Tiếp 

tục triển khai thực hiện phần mềm thống kê ngành Tư pháp.  

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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