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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN _____________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ 

Số:  1182 /UBND-VP 
Về việc giao tham mưu thực hiện 

các nội dung giao ban UBND 

huyện ngày 04/5/2021 và đôn đốc 

thực hiện chương trình công tác 

toàn khóa, chương trình công tác 

trọng tâm năm 2021. 

Cẩm Xuyên, ngày 05 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Văn phòng điều phối NTM huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; 

- Ban quản lí các dự án huyện; 

 

Ngày 04 tháng 5 năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức giao ban nghe tình 

hình thực hiện nhiệm vụ thời gian vừa qua và triển khai kế hoạch trọng tâm thời 

gian tới;  Thành phần tham dự có các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo 

các phòng, ban, ngành, cơ quan liên quan (sau đây gọi tắt là đơn vị). 

Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo các đơn vị và ý kiến phát biểu thảo luận 

của các thành phần dự họp; đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Huyện ủy tại các Công văn số 183-CV/HU về tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 

Nghị quyết 04, 05 của BCH Đảng bộ huyện; Công văn số 185-CV/HU về đôn đốc 

thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, chương trình trọng tâm năm 2021; Đ/c 

Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện tổng hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Đối với công tác sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn: Phòng NN-

PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN và các đơn vị 

liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nội dung sau: 

- Khẩn trương có giải pháp khắc phục đối với số diện tích lúa vụ Xuân bị đỗ 

ngã do ảnh hưởng của tố lốc đêm ngày 26/4/2021 và mưa đêm ngày 28/4 để hạn chế 

thiệt hại cho người sản xuất… 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất Hè Thu và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ. 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tiêm vacxin phòng bệnh viêm da nổi cục trên 

trâu bò; giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch tả lợn Châu Phi… 

- Tham mưu tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 

2020, triển khai phương án, nhiệm vụ năm 2021 (hoàn thành trước ngày 15/5/2021); 

- Tham mưu triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đã được 

HĐND huyện thông qua. 
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- Tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nội dung Nghị 

quyết 05-NQ/HU ngày 31/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường 

lãnh đạo, chỉ đạo tập trung ruộng đất xây dựng vùng sản xuất quy mô lớn, nâng cao 

hiệu quả giá trị sản xuất, thúc đẩy tích tụ ruộng đất liên kết phát triển sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. 

2. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới: 

- Văn phòng điều phối Nông thôn mới chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tham mưu thực hiện: 

+ Tiếp tục rà soát nâng cao các tiêu chí; Nâng cao chất lượng các tua tuyến 

NTM; tập trung hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu; các khu dân cư mẫu;  

+ Tham mưu dự thảo Nghị quyết của BCH đảng bộ huyện về xây dựng huyện 

nông thôn mới nâng cao. 

- Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì khâu nối giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ 

cho các xã, các thôn theo đúng quy định. 

3. Đối với công tác quy hoạch, giao thông, thương mại: giao phòng KTHT chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện: 

- Rà soát quy hoạch hạ tầng để thẩm định, phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ đấu 

giá quyền sử dụng đất; 

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông, rãnh thoát nước, nâng cấp 

phục hồi mặt đường BTXM theo cơ chế nhà nước hỗ trợ xi măng năm 2021. 

- Kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid 19 tại các chợ, trung 

tâm thương mại về thực hiện nghiêm yêu cầu 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo Y tế”. 

4. Đối với công tác tài nguyên – môi trường: giao phòng Tài nguyên – Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: 

- Tập trung hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.  

- Phối hợp phòng KT-HT cấp phép bãi tập kết đất, cát. 

- Chỉ đạo lắp hệ thống thu gom rác tại các xã, thị trấn; ứng dụng chế phẩm sinh 

học xử lý rác thải. 

- Thực hiện tốt công tác đấu thầu đất, cấp đất ở dân cư. 

5. Công tác Tài chính – kế hoạch: giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan: 

- Triển khai quyết toán ngân sách năm 2020 theo quy định và tập trung chỉ đạo 

thu ngân sách năm 2021. 

- Tập trung rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn để đôn đốc các nhà đầu tư thi 

công triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

các công trình kế hoạch vốn đầu tư 2021, nhất là công trình xây dựng NTM. 
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- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đầu tư để trình Hội đồng nhân dân huyện xem 

xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do 

địa phương quản lý theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

6. Đối với triển khai xây dựng, thi công các công trình: giao Ban Quản lý dự 

án chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: 

- Theo dõi, bám sát việc thi công Công trình xây dựng cầu Hội; nâng cấp quốc 

lộ 1A đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, báo cáo tiến độ về Lãnh đạo UBND huyện để 

chỉ đạo kịp thời. 

- Khâu nối, khẩn trương triển khai thi công thực hiện các công trình nhà văn 

hóa cộng đồng kết hợp tránh trũ lũ trước ngày 08/5/2021; 

- Kiểm tra, xác định khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ và sớm triển 

khai thực hiện Công trình đường vào Nghĩa trang liệt sỹ huyện. 

7. Về công tác văn hóa-thể thao- du lịch: Giao phòng VH-TT chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện: 

- Tham mưu thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện 

Cẩm Xuyên: nội dung, địa điểm, thành phần mời dự Lễ kỷ niệm 180 năm danh 

xưng huyện Cẩm Xuyên; làm việc cung cấp các thông tin, phối hợp xây dựng kịch 

bản thực hiện màn sử thi; phối hợp sưu tầm tư liệu, cung cấp thông tin với nhà biên 

kịch, đôn đốc xây dựng kịch bản màn sử thi; tham mưu hoàn thiện kế hoạch kỷ 

niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên. Phối hợp tham mưu dự trù kinh phí tổ 

chức sự kiện để mời gọi xã hội hóa. 

- Tham mưu dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng về lĩnh vực văn hóa thể thao (hoàn thành trong tháng 5 

năm 2021); Dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du 

lịch Cẩm Xuyên trở thành nghành kinh tế mủi nhọn giai đoạn 2021 – 2030 (hoàn thành 

trong tháng 6 năm 2021). 

8. Công tác Giáo dục – Đào tạo: giao phòng Giáo dục – Đào tạo chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị liên quan: 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện kết thúc năm học 2020-2021. 

- Xây dựng kế hoạch cho kỳ thi tốt nghiệp của học sinh lớp 9 năm học 2020-

2021 và tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021-2022. 

- Tham mưu dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng 

cao chất lượng giáo dục & đào tạo (hoàn thành trong tháng 6 năm 2021) 

9. Công tác phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Phòng Y tế, 

Trung tâm y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu: 

- Rà soát nhân sự, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ công tác về phòng, chống dịch 

Covid-19; khởi động kích hoạt lại các Tổ công tác, các cơ sở cách ly tập trung để 

chủ động phòng chống dịch trong tình hình mới. 
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- Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh  COVID-19 theo 

Công văn  hỏa tốc  số 2509/UBND-VX1 ngày 27/4/2021 của  y ban nhân dân tỉnh, 

nhất là thực hiện nghiêm yêu cầu 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tập trung - Khai báo Y tế”; phối hợp với Công an huyện kiểm tra, giám sát 

và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Giám sát, theo dõi công tác cách ly các đối tượng theo đúng quy định: Bố trí 

tiếp nhận người từ vùng dịch về; tổ chức cách ly, theo dõi y tế chặt chẽ. 

- Tổ chức giám sát tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên 

theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ trên địa bàn, không 

để trả lại vacxin tiêm phòng. 

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid 19 trong công tác bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

10. Công tác an sinh xã hội: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan: 

- Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây dựng nhà ở kiên cố cho 

các hộ dân đã được phê duyệt. 

- Rà soát các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở để lập danh sách vận 

động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 

27/7/2021. 

- Tham mưu xây dựng Đề án thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả chương 

trình quốc gia về giảm nghèo bền vững (hoàn thành trong tháng 6 năm 2021) 

11. Đối với công tác giải quyết đơn thư  

- Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giải 

quyết đơn thư đảm bảo đúng quy định và thời hạn; đồng thời rà soát, tập trung xử lí 

các đơn thư đến nay còn tồn đọng. 

- Các phòng, ngành khẩn trương rà soát, xử lí các đơn thư liên quan đến lĩnh 

vực đơn vị mình quản lí, không để vượt cấp, nhất là đơn thư liên quan đến công tác 

bầu cử. 

12. Công tác tổ chức cán bộ; Tôn giáo; Cải cách hành chính, Bầu cử Đại biểu 

Quốc hội và HĐND các cấp: giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu triển khai thực hiện: 

- Thực hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy 

định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn vị trí việc làm của các phòng ban chuyên môn, 

đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, các trường học, trạm y tế để thẩm định, trình 

phê duyệt trước ngày 20/5/2021. 

- Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở vị trí việc làm để bố 

trí luân chuyển, bổ nhiệm, đề xuất tuyển dụng theo quy định. 

- Rà soát, bố trí công chức cấp xã theo quy định. 
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- Tham mưu chỉ đạo, theo dõi, thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công 

tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo 

quy định. 

- Rà soát, kiểm tra, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo. 

- Tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nội dung Nghị 

quyết 04-NQ/HU ngày 30/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh 

cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2021-2025. 

* Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực được phân công trực 

tiếp chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện; đồng thời chịu 

trách nhiệm về các nội dung thuộc lĩnh vực mình phụ trách. 

Với các nội dung trên, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện nhiệm vụ kịp thời./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Văn Bình 
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