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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Lương, Chủ tịch UBND huyện 

 tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020 và giao ban 

với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 08 tháng 10 năm 2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 9 

tháng đầu năm 2020 và giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Hội nghị 

do đồng chí Nguyễn Thành Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

Đại diện Thường trực UBMTTQ huyện; Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 

Trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện. 

Hội nghị đã nghe các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; Báo cáo giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối 

năm 2020; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, 

Chủ tịch UBND huyện 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện kết luận 

như sau: 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn gặp 

nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19. Thời tiết khí hậu 

thay đổi thất thường, lượng mưa ít, thiếu nước, nắng nóng gay gắt gây ảnh 

hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân; các lĩnh vực công nghiệp, 

thương mại, dịch vụ bị tác động lớn, đây là khó khăn chung của cả thế giới, 

trong nước, trong tỉnh và các địa phương. Tình hình tài chính ngân sách gặp khó 

khăn, thu ngân sách đạt thấp, nhiều chỉ tiêu thuế không đạt, nhu cầu chi tiêu tài 

chính phát sinh nhiều nhiệm vụ… Dự báo trong những tháng cuối năm thời tiết 

khí hậu diễn biến khó lường, mưa bão diễn ra với mật độ dày; mặt khác dịch 

bệnh Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp, nguy cơ tái bùng phát vẫn còn cao do 

lượng người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh từ các quốc gia khác ở Châu Âu, khu 

vực Trung Đông và các nước Đông Nam Á về nước. Tình hình dịch bệnh có 

nguy cơ lây lan cao cho người như bệnh chân tay miệng, bệnh bạch hầu; một số 

loại sâu bệnh trên các loại cây trồng cũng đang có dấu hiệu phát tán mạnh. 

Để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 03 

tháng cuối năm và cả năm 2020. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng phòng, 

ban, cơ quan chuyên môn UBND huyện; Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 
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1. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và phòng, chống thiên tai. 

- Giao phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn tập tập trung 

chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2020-2021 theo kế hoạch, quan tâm đến công tác 

chống hạn, chống ngập lụt, đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt và tưới tiêu trong 

điều kiện khí hậu thay đổi thất thường. 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Thường Xuân  tập trung phối hợp với UBND các xã để hoàn thành các 

chỉ tiêu trồng rừng năm 2020, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. 

Đề nghị các đơn vị Xuân Lẹ, Xuân Chinh, Bát Mọt, Yên Nhân tiếp tục thực hiện 

tốt việc giao ban hàng tuần, hàng tháng với Hạt Kiểm lâm trong việc quản lý bảo 

vệ rừng, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi, không để tình trạng phá rừng xảy ra. 

- Xây dựng phương án cụ thể, tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân công 

tác phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm để không bị động khi có rét đậm, 

rét hại xảy ra. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong 

công tác tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm. Tổng hợp báo cáo đánh giá, 

phân tích nguyên nhân cụ thể việc tổng đàn gia súc trong thời gian qua giảm 

mạnh và có giải pháp để tăng đàn, tái đàn; khuyến khích nhân dân tái đàn bằng 

các loại con giống bản địa để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp cuối năm, đặc 

biệt là Tết Nguyên đán.   

- Phối hợp Trung tâm DVNN, UBND xã Lương Sơn kiểm tra, làm rõ 

trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương 

liên quan đến việc chậm phát hiện và báo cáo UBND huyện về tình hình dịch 

bệnh ở lợn xảy ra trên địa bàn xã. Đề nghị UBND các xã, thị trấn rút kinh 

nghiệm, không được lơ là, chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp để tăng cường công tác nuôi trồng thủy 

sản, vừa đảm bảo phát triển nhanh vừa kiểm soát được an toàn dịch bệnh, đồng 

thời quản lý chặt chẽ cơ chế hỗ trợ cho các hộ nuôi trồng thủy sản một cách 

minh bạch, công khai, không để xảy ra đơn thư phản ánh, kiến nghị về thực hiện 

chính sách hỗ trợ nuôi trồng thủy sản. 

- Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các ngành, các 

địa phương, các đơn vị phải chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với diễn biến 

thiên tai, bão, lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Kiên quyết không để người dân 

tái phạm việc xây dựng nhà lán trại ở các vùng nguy hiểm do lũ ống, lũ quét, 

vùng có nguy cơ sạt lở cao. Khẩn trương có phương án tái định cư ổn định cho 

các hộ dân đã tái định cư từ dự án Thủy lợi – Thủy điện Cửa Đặt từ các vùng 

Tây nguyên và các huyện khác trong tỉnh quay trở lại sống rải rác ở ven lòng hồ 

Cửa Đặt và ven tuyến đường Quốc lộ 47 đoạn qua xã Lương Sơn và Yên Nhân. 

2. Về xây dựng nông thôn mới. 

Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM huyện, Văn phòng điều 

phối NTM của huyện phối hợp với các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, 
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thị trấn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hoàn thành các tiêu chí 

đăng ký công nhận xã NTM, thôn NTM theo kế hoạch năm 2020. Về lâu dài các 

địa phương cần rà soát lại các tiêu chí xây dựng NTM mà địa phương đăng ký 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đã đăng ký thì phải phấn đấu thực 

hiện được; các phòng, ban chuyên môn có trách nhiệm xem xét các tiêu chí của 

các địa phương đã đăng ký, đảm bảo các tiêu chí đăng ký phải có đủ điều kiện 

thực hiện; tránh trường hợp đăng ký nhưng không thực hiện hoặc thực hiện 

nhưng không hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 

3. Về công tác tài nguyên và môi trường và giải phóng mặt bằng. 

Đây là lĩnh vực phức tạp, đã xảy ra nhiều sai phạm được phát hiện trong 

quá trình thanh tra, kiểm tra. Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND 

các xã, thị trấn tập trung khắc phục những tồn tại liên quan đến quản lý về đất 

đai, tài nguyên khoáng sản; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, 

tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai; có biện pháp để chấm dứt tình trạng người dân tự 

ý san lấp, lấn chiếm, nhất là việc san lấp làm ảnh hưởng đến dòng chảy các hồ, 

ao nằm trong quy hoạch. 

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh phương án kế hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 để báo cáo UBND huyện trước khi báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định trước 15/11/2020. UBND các xã, thị trấn phải có sự 

phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện công tác quy hoạch sử dụng 

đất. Sau khi hoàn chỉnh phương án quy hoạch được phê duyệt sẽ không điều 

chỉnh bổ sung, trừ những trường hợp thiết yếu liên quan đến phát triển kinh tế xã 

hội; vì vậy các xã, thị trấn phải rà soát đăng ký nhu cầu sử dụng đất để đưa vào 

kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.  

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban 

quản lý dự án, phối hợp chặt chẽ để thực hiện các bước đầu tư hạ tầng mặt bằng 

Hồ Ngọc Linh, phấn đấu hoàn thành trước 31/12/2020. 

- Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo giải trình việc đăng ký các 

mặt bằng sử dụng đất nhưng không thực hiện được để báo cáo UBND huyện 

trước 30/10/2020. 

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị báo cáo 

cụ thể tiến độ giải quyết việc xử lý đất giao trái thẩm quyền liên quan đến phạm 

vi quản lý của các đơn vị Trung tâm VHTT-TTDL, Bệnh viện đa khoa, Trường 

mầm non Thị trấn, Chi cục thuế. Phối hợp với các phòng, ban liên quan tham 

mưu quy hoạch điểm dân cư tập trung tại xã Yên Nhân cho các hộ dân sinh sống 

rải rác dọc tuyến Quốc lộ 47 và vùng bán ngập lòng hồ Cửa Đặt để người dân 

sớm ổn định cuộc sống. 

4. Lĩnh vực đầu tư xây dựng, thương mại, dịch vụ. 

* Về đầu tư XDCB: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; các 

phòng, ban, UBND các xã, thị trấn liên quan tập trung triển khai, giải ngân đúng 
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tiến độ các dự án đã được giao vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các 

chương trình khác. Quan tâm giám sát chất lượng công trình, cử cán bộ theo dõi, 

phụ trách từng dự án cụ thể. UBND các xã, thị trấn; tăng cường trách nhiệm 

trong việc phối hợp để quản lý nâng cao chất lượng các công trình, dự án; thành 

lập các Ban giám sát cộng đồng ở từng địa phương để thực hiện nhiệm vụ giám 

sát các công trình đang thi công.  

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ thẩm 

định quy hoạch chi tiết 1/500 các danh mục đầu tư thiết yếu, hoàn thành đúng 

theo thời gian quy định để báo cáo UBND tỉnh xin phê duyệt trong tháng 

6/2021. Tập trung chủ trì tham mưu hoàn thiện quy hoạch đô thị mở rộng Thị 

trấn Thường Xuân.  

- Giao Ban quản lý dự án các công trình chủ trì phối hợp với Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn trong việc lựa chọn các đơn vị nhà thầu, đảm bảo đủ năng 

lực chuyên môn, đúng các bước theo quy trình quy định. Xây dựng kế hoạch 

phối hợp với đơn vị nhà thầu có phương án cụ thể để chuẩn bị khởi công xây 

dựng cầu Tổ Rồng trong quý IV/2020 hoặc chậm nhất là tháng 01/2021. 

- Giao phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các phòng, ban chuyên 

môn tập chung hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn chương trình 135, chương 

trình 30a, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng 

cơ bản, chất lượng quản trị của chủ đầu tư. 

* Về thương mại và dịch vụ:  

- Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng các chợ đạt tiêu chí 

VSATTP tích cực phối hợp với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có chợ đã đăng 

ký chợ đạt tiêu chí VSATTP đăng ký đầu năm, phải tập trung chỉ đạo quyết liệt 

hoàn thành chỉ tiêu về chợ đảm bảo tiêu chí VSATTP trong năm 2020. Giao 

phòng Kinh tế-Hạ tầng phối hợp với Ban quản lý Dự án tham mưu biện pháp 

tháo gỡ khó khăn liên quan tới chợ Thọ Thanh, phải tìm được biện pháp cho 

việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ trong thời gian tới. 

- Đội QLTT số 14 tăng cường các biện pháp để đảm bảo chất lượng hàng 

hóa phục vụ nhân dân, nhất là dịp cuối năm, phải xây dựng kế hoạch phối hợp 

liên ngành để kiểm tra các đơn vị kinh doanh, kể cả các cơ sở sản xuất hàng hóa 

trên địa bàn huyện. 

5. Về lĩnh vực văn hóa xã hội. 

 - Giao phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung chuẩn bị tốt nội dung để tổ 

chức Tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc 

gia trên địa bàn huyện và Tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Đề án lớp chất 

lượng cao tại trường THCS Thị Trấn; tập trung các giải pháp nâng cao chất 

lượng giáo dục đại trà của các cấp học; phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn bị tốt 

các điều kiện để xét tuyển viên chức giáo viên theo kế hoạch của UBND tỉnh và 

UBND huyện. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch khẩn trương tham mưu 

thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên, đặc biệt là hợp đồng giáo 
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viên theo quy định của nhà nước. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ 

sở vật chất phục vụ công tác dạy và học đối với các trường đang còn thiếu, chưa 

đáp ứng được công tác dạy và học. 

- Giao phòng Văn hóa thông tin và Trung tâm VHTT-TTDL huyện tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh, chuẩn bị tốt kế 

hoạch tổ chức lễ hội mừng cơm mới và giải đua thuyền năm 2020 trong tháng 

11/2020. Chuẩn bị tố các điều kiện tham dự liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh 

Thanh Hóa, tham gia Hội chợ triển lãm theo kế hoạch của UBND tỉnh. Xây 

dựng kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ hội đền Cửa Đạt vào dịp 

đầu xuân Tân Sửu 2021.  

- Giao phòng Y tế tiếp tục tuyên truyền và triển khai tốt các biện pháp để 

phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh có nguy cơ lây lan trong cộng 

đồng. Chỉ đạo quyết liệt các địa phương hoàn thành các tiêu chí về VSATTP. 

Giao các thành viên BCĐ huyện được phân công phụ trách các địa phương phải 

tập trung bám nắm địa bàn, có các biện pháp hướng dẫn cụ thể đối với các xã, 

thị trấn sớm hoàn thành các tiêu chí theo đúng kế hoạch. 

- Giao phòng Lao động Thương binh và Xã hội tham mưa cho UBND 

huyện xây dựng kế hoạch, chủ động rà soát hộ nghèo năm 2020; triển khai thực 

hiện tốt việc chi trả các loại chế độ, chính sách cho các đối tượng đảm bảo kịp 

thời, đúng đối tượng, khách quan, minh bạch; xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà 

cho các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Giao phòng Nội vụ tập trung rà soát và xây dựng phương án sắp xếp, bố 

trí cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn theo đúng yêu cầu, hoàn thành trước 

30/10/2020 để báo cáo UBND huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy. Chủ trì phối 

hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ 

chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục; Chủ trì phối hợp với Trung tâm 

VHTT-TTDL huyện và Trung tâm DVNN huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để 

tổ chức tuyển dụng viên chức cho hai Trung tâm. 

- Giao Thanh tra huyện tập trung thanh tra theo kế hoạch năm 2020; tập 

trung thanh tra, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu kiện, khiếu nại phát sinh; 

phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện thực hiện tốt công tác tiếp dân 

định kỳ, đột xuất theo quy định. 

6. Về công tác Quốc phòng, an ninh.  

- Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND 

các xã, thị trấn triển khai các kế hoạch, phương án để đảm bảo tuyệt đối ANCT 

và TTATXH, nhất là dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh và dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021; tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm nhất là tội phạm cố ý 

gây thương tích; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, phấn đấu trong quý IV/2020 phải giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí: số vụ 

tai nạn, số người tại nạn và số người chết.  
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- Giao Ban chỉ huy quân sự huyện hoàn thành công tác huấn luyện dân 

quân tự vệ năm 2020 và triển khai các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập 

ngũ theo kế hoạch, chỉ tiêu tỉnh giao năm 2021. Nắm chắc tình hình nội, ngoại 

biên, dự báo tình hình thực tế, không để các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Trước 

mắt, tập trung phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng đảm bảo an toàn 

tuyệt đối phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh và các ngày lễ lớn của đất nước trong 03 

tháng cuối năm. 

Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Lương để Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c);      

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để c/đ); 

- UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện (để ph/h); 

- Các phòng, ban CM thuộc UBND huyện (để th/h);  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (để th/h); 

- UBND các xã, thị trấn (để th/h); 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hoàn 
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