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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban trực tuyến 

đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 

  

 Ngày 22/4/2022, UBND huyện Như Thanh tổ chức Hội nghị giao ban trực 

tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, triển 

khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022; Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào 

thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai 

đoạn 2019 - 2025. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các 

đại biểu tham dự hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, 

vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện 

trong tháng 5 năm 2022. Thay mặt UBND huyện, đồng chí Đặng Tiến Dũng, 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì hội nghị kết luận một số 

nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

 I. PHẦN ĐÁNH GIÁ, CHỈ ĐẠO CHUNG  

Phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 4 năm 2022 của huyện được thực 

hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; giá nhiên 

liệu, nguyên vật liệu, lương thực và các mặt hàng giao dịch tăng cao đã tác động 

tiêu cực đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều 

lĩnh vực. Trước bối cảnh đó, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả trên tất cả các 

lĩnh vực: Tiếp tục thực hiện an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-

19, số ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện giảm nhiều, tỷ lệ bao 

phủ vắc xin cao, đạt 99,8%; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả 

các ngành, lĩnh vực; tăng cường cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh 

doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển; 

tích cực vận động, xúc tiến khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp do đó số doanh 

nghiệp thành lập mới tăng cao cả về số lượng và số vốn đăng ký; thực hiện đầy 

đủ, kịp thời, có hiệu quả các chế độ chính sách xã hội, an sinh xã hội; nâng cao 

chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội, đời sống của Nhân dân; thường xuyên 

duy trì chế độ trực chỉ huy, trực ban, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội; công tác 

phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội được thực 

hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ, chặt chẽ; cùng với đó là sự vào cuộc tích 

cực của các ngành, các cấp, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh 

nghiệp, do đó kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2022 đạt được 

nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ. 
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 Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tháng 4 năm 2022 vẫn còn một 

số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đó là: Tình trạng khai thác khoáng sản 

trái phép vẫn còn xảy ra; một số đơn vị tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, 

gia cầm không đạt chỉ tiêu, kế hoạch. 

Để thực hiện tốt các mục tiêu chung, cũng như khắc phục những tồn tại, 

hạn chế, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp 

huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 

tháng 5 năm 2022 như sau: 

1. Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 

em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch. Tăng cường công tác chăm sóc sức 

khoẻ Nhân dân; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn duy trì và nâng cao 

các tiêu chí về an toàn thực phẩm. 

2. Tập trung chỉ đạo các đơn vị chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu 

hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân; triển khai Phương án sản xuất vụ Thu 

Mùa năm 2022, Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng 

cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng; công tác phòng chống dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức hội thảo “Giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu 

tư trong lĩnh vực nông nghiệp huyện Như Thanh năm 2022”. 

3. Tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung của các xã ngay sau 

khi quy hoạch vùng huyện được UBND tỉnh phê duyệt. Đẩy nhanh công tác 

thẩm định quy hoạch chi tiết cho các mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất. Phối 

hợp với các đơn vị tổ chức Hội chợ thương mại Miền tây Thanh Hóa năm 2022. 

Lập kế hoạch xây dựng chuyển đổi chợ Bến Sung. 

4. Triển khai thực hiện công tác GPMB thực hiện các công trình, dự án 

trên địa bàn huyện năm 2022, tập trung vào các dự án trọng tâm, trọng điểm. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã, thị 

trấn. Tiếp tục chỉ đạo xử lý việc xây dựng các công trình trái phép trên đất nông 

nghiệp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ chức các hoạt động thiết thực, 

hiệu quả hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2022. 

5. Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng 

đất. Tăng cường công tác vận động, xúc tiến khởi nghiệp, phát triển doanh 

nghiệp. Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 

số 06-NQ/HU ngày 10/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh về 

xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Bến Sung đến 2030. 

6. Thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ chính sách xã hội, an sinh xã hội. 

Hoàn thành chương trình học kỳ II và cả năm học. Chuẩn bị tốt các điều kiện để 

tổ chức Hội nghị bình xét thi đua ngành giáo dục 11 huyện miền núi. Thành lập 

Ban chỉ đạo thi của huyện và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Tăng cường thực hiện chuyển đổi số cấp 

xã trên địa bàn huyện.  

7. Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến 

đấu, nắm chắc tình hình địa bàn không để bị động, bất ngờ. Giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, 



3 

thực hiện đồng bộ các biện pháp để đấu tranh kịp thời ngăn chặn các hành vi 

phạm tội xảy ra, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. Tăng cường thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”  của Chính phủ. 

8. Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban MTTQ và các 

đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh. Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định; đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

ứng dụng công nghệ thông tin. 

9. Tập trung, quyết liệt giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong 

phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và phải đặt lợi ích chính đáng của Nhân 

dân theo quy định pháp luật lên hàng đầu để ưu tiên giải quyết. Tổ chức các hội 

nghị chuyên đề để bàn bạc, xem xét, thống nhất các giải pháp, phương án tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc, nổi cộm. 

II. PHẦN CHỈ ĐẠO CỤ THỂ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu xác đáng của các đại biểu tham 

dự hội nghị và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, hoàn thiện báo cáo 

trình lãnh đạo UBND huyện ký ban hành để làm căn cứ, cơ sở để các phòng, 

ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. 

- Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn 

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, kết luận của UBND huyện, Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

Chủ trì, đấu mối, phối hợp với các phòng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

có liên quan để được ý kiến thống nhất về quy hoạch chung các xã trong thời 

gian sớm nhất. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

Chủ trì, báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tiến độ thực hiện công tác 

GPMB dự án: Hệ thống công sự, trận địa bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ 

tỉnh tại xã Xuân Du để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nắm rõ và chỉ đạo. 

4. Hạt Kiểm lâm huyện. 

Chủ trì, tiếp tục thực hiện việc kiểm tra an ninh rừng khu vực núi Nưa 

thuộc địa phận các xã Mậu Lâm, Phú Nhuận, Phượng Nghi, trọng tâm là kiểm 

tra việc cây Re Nhớt (Quế Lợn) bị ken cây, bóc vỏ trái pháp luật; hoàn thành 

việc kiểm tra trước ngày 29/4/2022, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, tổ 

chức Hội nghị làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. 

5. Các xã, thị trấn. 

- Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ động, tích cực 

lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chung, điều chỉnh 

quy hoạch chung các xã. 
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- Hoàn thành đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các mặt bằng 

đấu giá đất năm 2022 chậm nhất ngày 25/5/2022. Nếu không hoàn thành, đồng 

chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo quy định. 

- Tập trung rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí NTM theo 

đúng các quy định của Trung ương, tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

Huyện ủy, BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM huyện, UBND huyện. 

- Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng 

cường vận động, tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo Nhân dân không cấy cây, 

trồng cây vào khu vực GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB các dự án. Báo 

cáo Chủ tịch UBND huyện những cán bộ, công chức, viên chức tham gia cấy 

cây, trồng cây vào khu vực GPMB để xem xét, xử lý trách nhiệm. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch 

UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 

2022; Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên 

chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 để các phòng, 

ban, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện và 

báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND và UBND huyện chậm nhất ngày 

18/5/2022 để tổng hợp báo cáo./. 
 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;    

- Chánh VP HĐND & UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;                         

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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