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THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị thường kỳ tháng 5 năm 2021. 

 

Ngày 04 tháng 6 năm 2021, UBND huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị 

thường kỳ tháng 5 năm 2021 theo hình thức trực tuyến với các xã, thị trấn trong 

toàn huyện. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thành Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch UBND chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện, các 

Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban 

MTTQ huyện và các đoàn thể cấp huyện; Trưởng các phòng ban chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

Hội nghị đã nghe các báo cáo gồm: Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND 

huyện, Chủ tịch UBND huyện và tình hình KTXH tháng 5 và 5 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021; Báo cáo thu chi ngân sách 5 tháng đầu năm; Báo 

cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng NTM đến tháng 5; nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 6/2021; Báo cáo tình hình đầu tư XDCB đến tháng 5; nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 6/2021; Báo cáo tiến độ công tác GPMB các chương trình dự án 

đến tháng 5/2021; Báo cáo kết quả công tác giảm nghèo đến tháng 5/2021; Báo cáo 

tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả thực hiện chỉ 

tiêu, nhiệm vụ về VSATTP đến tháng 5/2021. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại 

Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

Trong tháng 5 năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, biến động do ảnh hưởng 

chung của đại dịch Covid-19; bên cạnh đó thời tiết nắng nóng kéo dài làm ảnh 

hưởng đến phát triển sản xuất, kinh doanh của nhân dân toàn huyện, nhất là dịch 

bệnh trên cây trồng như bệnh khảm lá sắn, trên vật nuôi dịch như viêm da nổi cục 

trên đàn trâu bò, cúm gia cầm…, tuy đã được khống chế nhưng có thể bùng phát trở 

lại trên địa bàn. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện, 

sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân các dân tộc trong huyện, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ của 5 tháng đầu năm đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. 

Dự báo thời gian tới tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục gặp khó khăn do ảnh 

hưởng của thời tiết khí hậu, nhất là mùa mưa bão sắp đến; mặt khác dịch bệnh 

Covid-19 vẫn đang diễn biến rất khó lường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành, 

nhiều lĩnh vực. Để chủ động ứng phó với những diễn biến khó lường của thời tiết, 

dịch bệnh, tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội của nhân 

dân; khắc phục mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021. Chủ tịch UBND huyện đề nghị 

các Trưởng phòng, ban, cơ quan chuyên môn UBND huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 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. 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo sản 

xuất, gieo trồng vụ Thu Mùa theo đúng kế hoạch, đúng khung thời vụ; chủ động 

nguồn cung ứng vật tư nông nghiệp như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và 

nguồn nước tưới cho cây trồng;chủ động phòng chống các loại dịch bệnh trên cây 

trồng. Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

cử cán bộ trực tiếp xuống từng địa phương để hướng dẫn nhân dân thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng; nếu xuất hiện dịch 

bệnh, bằng mọi biện pháp phải khẩn trương khoanh vùng, dập dịch, không được để 

dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tái đàn, tăng đàn gia súc, gia cầm; 

chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là 

dịch bệnh H5N6 trên đàn gia cầm và bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Chỉ 

đạo các địa phương hướng dẫn nhân dân chủ động trồng thêm cỏ để thêm nguồn 

thức ăn cho trâu bò, không chăn thả rông và kiểm soát tốt dịch bệnh.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 an toàn dịch bệnh. 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT tập trung hoàn chỉnh Đề án phat triển rừng 

trồng gỗ lớn theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, 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 theo kế hoạch, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo 

vệ rừng. Đặc biệt là tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân công tác phòng cháy, chữa 

cháy rừng; quản lý chặt chẽ việc phát dọn, đốt thực bì; tuyên truyền cho nhân dân 

không đem lửa vào rừng, không nấu nướng trong rừng vào mùa nắng nóng. UBND 

các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm và Phòng Nông nghiệp và 

PTNT xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, ban hành Quy chế về công 

tác bảo vệ rừng. 

- Phòng Nông nghiệp và PTNTphối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp tục 

xây dựng danh mục các sản phẩm hàng hóa nông lâm sản đặc trưng của từng địa 

phương, phấn đấu xây dựng ít nhất mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021. 

- 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, nhà ở tại các vùng nguy hiểm, nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.  

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

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tập trung xây dựng 

kế hoạch khắc phục những tồn tại liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, tài 

nguyên khoáng sản theo Thông báo kết luận số 28/TB-UBND ngày 17/3/2021 của 

UBND huyện. Tập trung hoàn thành các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo giai 

đoạn và theo năm trình các cấp thẩm định phê duyệt theo quy định để đưa vào sử 

dụng. Rà soát lại tất cả các mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 

2021 tại các xã, thị trấn để từng bước triển khai thực hiện. 

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường: 
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+ Phối hợp với cácphòng, ban, ngành liên quan tập trung rà soát và xử lý việc 

vi phạm hành lang an toàn giao thông dọc các tuyến đường chính qua địa bàn huyện 

như: Đường Hồ Chí Minh, đường Quốc lộ 47, đường tỉnh lộ 519A, 519B. 

+ Tham mưu cho UBND huyện có ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường 

chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai của huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trên địa bàn huyện. 

+ Phối hợp với phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên 

truyền cho nhân dân hiểu rõ về Luật Đất đai 2013 nhất là quyền sở hữu đất đai để 

nhân dân có ý thức chấp hành đúng các quy định trong quá trình quản lý, sử dụng và 

thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các chương trình dự án khi cần thiết. 

+ Phối hợp với Ban quản lý dự án huyện tham mưu triển khai các bước kiểm 

kê, đền bù, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 dự án mặt bằng Khu công viên xen cư 

phía bắc Trung tâm Thị Trấn. 

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra lại thiết kế hệ thống thoát nước Khu 

công viên xen cư phía bắc Trung tâm Thị Trấn theo đề nghị của UBND Thị Trấn. 

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

- Về quy hoạch: 

+ Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch khẩn trương 

đấu mối với các đơn vị tư vấn hoàn thành việc giải trình các quy hoạch như: Quy 

hoạch vùng huyện Thường Xuân giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045; 

Quy hoạch chung mở rộng Thị Trấn Thường Xuân đến năm 2030, hoàn thành trước 

10/6/2021 để trình xin ý kiến các sở, ngành cấp tỉnh trước 20/6/2021.  

+ Giao phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn khẩn trương có kế hoạch và thời gian cụ thể để hoàn thành quy hoạch NTM, 

tích hợp với việc quy hoạch các mặt bằng khu dân cư của năm 2021 và các năm tiếp 

theo vào quy hoạch NTM; báo cáo tiến độ thực hiện cho UBND huyện trước ngày 

15/6/2021 để có định hướng chỉ đạo tiếp theo. 

+ Các phòng được giao tham mưu thực hiện các quy hoạch phối hợp với 

phòng Tài nguyên và Môi trường để hợp nhất quy hoạch với bản đồ địa chính của 

huyện, xã để thống nhất chung. 

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: 

+ Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu 

tư xây dựng cơ bản. Rà soát, quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình dân sinh 

và các dự án khác dọc các tuyến đường giao thông và các đô thị trên địa bàn huyện, 

tuyệt đối không để phát sinh các vi phạm về hành lang an toàn giao thông, vi phạm 

về trật tự đô thị. Tăng cường kiểm tra các công trình, dự án đang thi công, nhất là 

các công trình, dự án về giao thông để vừa đảm bảo đúng tiến độ, vừa đảm bảo chất 

lượng công trình theo đúng thiết kế kỹ thuật. 

+ Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch và 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành các quy trình về hồ sơ, thủ tục và 
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giao vốn để sớm triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 

2021. Sớm hoàn tất các thủ tục hồ sơ để khới công xây dựng Cầu Tổ Rồng trong 

đầu quý III năm 2021. Rà soát lại các mặt bằng đấu giá đất theo kế hoạch của năm 

2021, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để triển khai đầu tư hạ tầng các mặt bằng theo quy 

định. 

- Về thương mại và dịch vụ: 

+ Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với phòng Y tế tập trung thực hiện 

các chỉ tiêu về chợ đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo hoàn 

thành kế hoạch năm 2021.  

+ Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Công an huyện tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát các loại phương tiện vận tải trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm 

các xe chở quá khổ, quả tải, xe chở đất, đá không che chắn để rơi vãi dọc đường; 

kiểm soát chặt chẽ các loại phương tiện vận tải hành khách, bến xe khách, các điểm 

đón trả khách của các nhà xe để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19; yêu 

cầu các chủ phương tiện, chủ bến xe phải có các biện pháp phòng chống dịch theo 

đúng yêu cầu; nếu không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, gửi văn bản đề 

nghị Sở Giao thông Vận tải cho dừng hoạt động hoặc thu hồi giấy phép; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.  

+ Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Đội QLTT số 14 tham mưu cho 

BCĐ 389 của huyện có biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượng và giá cả hàng hóa 

tiêu dùngtrên địa bàn huyện; phối hợp liên ngành để kiểm tra các đơn vị kinh doanh 

trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh hàng giả, hàng kém 

chất lượng, bán không đúng giá niêm yết trên địa bàn huyện. 

+ Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Điện lực Thường Xuân thường 

xuyên kiểm tra lưới điện nhằm đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ nhân dân trong 

mùa nắng nóng và mưa bão sắp tới. Rà soát lại toàn bộ hệ thống lưới điện, nhất là 

các đường dây xương cá đến các điểm dân cư trên địa bàn huyện, đề xuất Điện lực 

Thường Xuân có kế hoạch tu sửa các cột và đường dây đã xuống cấp, không đảm 

bảo an toàn; làm mới, thay thế các hệ thống cột tạm (làm bằng tre, luồng, gỗ) để 

đảm bảo an toàn lưới điện, nhất là mùa mưa bão sắp đến. 

4. Về thu chi ngân sách: 

Giao phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai, đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư 

công đúng tiến độ các dự án đã được giao vốn từ các chương trình mục tiêu quốc 

gia và các chương trình khác. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, 

thị trấn và cử cán bộ, chuyên viên tập trung hướng dẫn cho UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương quyết toán hồ sơ các công trình, dự án đã hoàn thành. 

Kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách của các đơn vị dự toán, đảm bảo 

chi đủ, chi đúng nguồn dự toán đã được giao. Tham mưu thành lập tổ kiểm tra việc 

thu - chi tại các đơn vị trong quý II và quý III năm 2021.  

5. Về lĩnh vực văn hóa xã hội. 
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 - Giao phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung tham mưu tổ chức tốt kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 

học 2020-2021. Hoàn thiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của 

huyện giai đoạn 2021-2025 để trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết thực hiện. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Tổng kết năm học 2020- 2021 và triển khai 

nhiệm vụ năm học 2021-2022. Phối hợp với phòng Nội vụ rà soát, cân đối giáo 

viên, nhân viên trường học, xây dựng phương án luân chuyển, điều động để đảm 

bảo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. 

- Giao Phòng Văn hóa -Thông tin tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

dự án thuộc lĩnh vực văn hóa như: Đường vào điểm di tích Hội thề Lũng Nhai; Dự 

án tôn tạo, chống xuống cấp Đình làng Hồ; dự án di chuyển Đền Cô; tổ chức Hội 

thảo khoa học bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội dâng trâu 

tế trời tại Pú Pen, thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân…Tham mưu cho UBND huyện tổ 

chức sơ kết đánh giá thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 24/5/2012 của UBND 

huyện về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội; đồng thời xây dựng phương án thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội trong 

tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trong giai đoạn hiện nay. 

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

phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là; xử lý tốt các tình huống 

phát sinh do dịch bệnh; có phương án cách ly riêng các đối tượng nghiện ma túy khi 

phải cách lý do dịch Covid-19; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác 

phòng chống dịch, nhất là các hành vi như khai báo y tế không chính xác, không 

thực hiện khai báo y tế khi từ vùng có dịch về địa bàn, không thực hiện việc cách ly 

theo quy định. Chỉ đạo các địa phương hoàn thành các tiêu chí về VSATTP. 

- Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các xã, thị trấn rà 

soát đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng theo các tiêu chí quy định. 

Triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ, chính sách an sinh xã hội. 

Phối hợp với Liên đoan Lao động huyện rà soát lại số lượng lao động của toàn 

huyện đang làm việc tại nhà máy, doanh nghiệp trong và ngoài huyện để có đánh 

giá chính xác lực lượng lao động toàn huyện; động viên các lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong huyện yên tâm làm việc. 

6. Công tác nội vụ và cải cách hành chính.  

- Giao phòng Nội vụ tập trung xây dựng Quy chế đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức của các phòng ban, đơn vị, 

các xã, thị trấn hàng tháng, hàng quý và cả năm để công bố và thực hiện. Tham mưu 

cho UBND huyện thực hiện tốt công vụ, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND 

huyện tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực 

hiện các nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao cho các phòng 

ban, đơn vị, các xã, thị trấn. 

- Khẩn trương hoàn thành và triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại đội 

ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã rà soát. Tiếp tục đấu mối với Sở Nội vụ thống nhất 

kế hoạch tuyển viên chức ngành giáo dục theo kế hoạch của UBND huyện đã đề 

xuất. 
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- Tham mưu chuẩn bị nguồn nhân sự cán bộ chủ chốt của HĐND, UBND cấp 

xã để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND cấp xã tại kỳ họp 

thứ nhất HĐND cấp xã; tham mưu chuẩn bị nguồn nhân sự Ủy viên UBND huyện 

chuẩn bị bầu Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ nhất 

HĐND huyện khóa XXI. 

7. Công tác thanh tra, tư pháp.  

- Giao phòng Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật theo kế hoạch năm 2021. 

- Giao Thanh tra huyện tập trung thanh tra, giải quyết dứt điểm các đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND 

huyện, Ban tiếp công dân để thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ, đột xuất theo 

quy định. 

6. Về công tác Quốc phòng, an ninh.  

- Giao Ban chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công 

tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021. Phối hợp với Đồn Biên phòng 

Bát mọt kiểm soát tốt nội, ngoại biên, đặc biệt là việc xâm nhập bất hợp pháp, nhất 

là đối tượng trốn theo đường mòn, lối mở nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 

xâm nhập quan đường biên giới. 

- Giao Công an huyện tiếp tục duy trì giữ vững an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trấn áp các 

loại tội phạm, triệt xóa các tệ nạn xã hội; Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm 

bảo an toàn giao thông; phối hợp với lực lượng chức tăng cường kiểm tra, xử lý các 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

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; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban CM thuộc UBND huyện; 

- UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể cấp huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hoàn 
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