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Sáng ngày 27/8/2020, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 

năm 2020; Chủ tịch UBND huyện Phạm Đình Minh chủ trì hội nghị, tham dự 

hội nghị có Thường trực HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

huyện, Thành viên UBND huyện, Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện. 

Tại hội nghị, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã trình bày tóm tắt dự 

thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020; dự thảo nội 

dung đăng ký Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên UBND huyện và các đại 

biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:  

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng nhiệm vụ 

tháng 9 năm 2020 

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2020 

Hội nghị cơ bản thống nhất với Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế 

- xã hội tháng 8/2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2020, đồng 

thời nhấn mạnh một số nội dung sau: 

Những ngày cuối tháng 7 và tháng 8 năm 2020, dịch Covid-19 đã bùng 

phát trở lại ở nước ta với diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời 

sống kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, tuy nhiên huyện ta đã nỗ lực, cố gắng 

trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng – an ninh, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, 

sản xuất công nghiệp, doanh thu dịch vụ, dư nợ tín dụng đã có sự chuyển biến 

tích cực so với tháng trước, văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; 

đã tổ chức thành công kỳ thi  tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, đảm bảo 

nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và đạt được thành tích cao trong tỉnh; các 

cấp, các ngành đã khẩn trương triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, góp phần hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh đến hoạt 

động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được đảm bảo.  



2 
 

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2020 của huyện vẫn còn một số 

hạn chế, khó khăn cần tập trung chỉ đạo để khắc phục, đó là: thu ngân sách đạt 

thấp so với cùng kỳ, một số chỉ tiêu kế hoạch tiến độ thực hiện chậm như: xây 

dựng chợ ATTP, thành lập mới doanh nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng, 

đấu giá quyền sử dụng đất… 

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới 

2.1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

- Giao phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 theo tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả theo 

đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện và hướng dẫn của ngành Y tế, trọng tâm là thực hiện tốt công tác 

khai báo y tế, thực hiện giám sát, cách ly người đến từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, 

Hải Dương và từ các tỉnh có dịch. 

- Phòng Văn hóa – Thông tin tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền, với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt là tuyên truyền trên 

hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động; công bố công khai danh sách, 

thời gian các đối tượng phải thực hiện cách ly tập trung, tại gia đình của địa 

phương trên đài truyền thanh để Nhân dân biết, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện; đồng thời tăng cường tuyên truyền công tác xử lý người vi phạm các quy 

định về phòng, chống dịch bệnh để nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho 

người dân.  

- Các Tổ giám sát cấp huyện, cấp xã, cấp thôn duy trì hoạt động thường 

xuyên, liên tục 24/24 giờ; tổ chức rà soát, nắm chắc từng đối tượng có nguy cơ 

cao; giám sát chặt chẽ các đối tượng phải cách ly tại gia đình và yêu cầu chấp 

hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, 

nhất là việc đeo khẩu trang, không tiếp khách, không đi ra ngoài…hằng ngày, 

báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tình hình thực hiện.  

- Lực lượng Công an, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc xử lý vi 

phạm trong công tác phòng, chống dịch, tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý vi 

phạm hàng ngày về phòng Y tế, phòng Văn hóa – Thông tin để tổng hợp, theo 

dõi. 

2.2. Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an 

ninh trong thời gian tới  

a) Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Thực hiện rà soát lại tiến độ thực hiện chỉ tiêu tích tụ, tập trung đất đai để 

sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy; 

tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thực hiện các giải pháp 

tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ 

cao tại các vùng đã được Quy hoạch. 

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh trên diện 

tích lúa mùa, thu hoạch lúa mùa sớm, đồng thời rà soát quỹ đất để chuẩn bị triển 
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khai kế hoạch vụ đông 2020-2021. Chỉ đạo chăm sóc diện tích mía nguyên liệu, 

chăm sóc rừng trồng theo kế hoạch.  

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tham mưu thực hiện 

tốt việc kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tổ chức triển 

khai thực hiện công tác tiêm phòng đợt 2/2020, đảm bảo hoàn thành việc tiêm 

phòng đợt 2 xong trước 30/9/2020. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ Công ty TNHH 

dịch vụ và chăn nuôi New Hope, Công ty Cổ phần tập đoàn Dabaco đẩy nhanh 

thực hiện các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện.  

- Về xây dựng nông thôn mới: giao Ban QLDA, phòng Kinh tế - Hạ tầng, 

phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND xã Thạch Sơn đôn đốc nhà 

thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trung tâm Văn hóa xã, đồng thời đôn 

đốc xã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để báo cáo cấp tỉnh thẩm định.  

Giao phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các phòng, ban liên quan, 

căn cứ vào đánh giá các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao của các Sở, 

Ban ngành cấp tỉnh, tham mưu chỉ đạo xã Thành Hưng tổ chức thực hiện hoàn 

thiện các tiêu chí chưa đạt, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đảm bảo việc 

xây dựng Nông thôn mới nâng cao bền vững, nhất là các chỉ tiêu về môi trường 

và thu nhập bình quân đầu người. 

- Về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa 

bão: Tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các phương án, chuẩn bị ứng 

phó với mưa lũ từ nay đến cuối năm, có phương án ứng phó với ngập úng cục bộ 

do mưa lớn kéo dài. Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/HU của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 phụ trách khối, lĩnh vực và các đơn vị cơ 

sở; giao phòng Nông nghiệp tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống 

thiên tai và TKCN huyện và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện 

phù hợp với Quyết định phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy.  

Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và TKCN 

huyện tăng cường kiểm tra tình hình và công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tại 

tại các địa phương do mình được giao phụ trách để chủ động thực hiện các giải 

pháp khi có tình huống xảy ra. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Thành Mỹ, 

Thành Vinh khẩn trương khắc phục tình trạng không đảm bảo yêu cầu về tàu 

xuồng, nhằm phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong 

thời gian tới.  

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế 

tối đa tình trạng cắt giảm lao động; thực hiện hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc về thủ tục hành chính, đất đai, môi trường...để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án, sớm đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
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- Rà soát tiến độ xây dựng chợ và cửa hàng An toàn thực phẩm theo kế 

hoạch, tham mưu cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực 

thực hiện giao ban chuyên đề với các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan để kịp 

thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng chợ, 

cửa hàng an toàn vệ sinh thực phẩm.  

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án công 

nhận xã Thạch Quảng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, báo cáo Thường trực UBND 

huyện cho ý kiến xong trước 15/9/2020. Khẩn trương tham mưu thẩm định, phê 

duyệt các Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các khu dân cư trên địa bàn huyện; đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dân cư mới tại các xã để đấu giá 

quyền sử dụng đất. Phối hợp với các các đơn vị có liên quan hỗ trợ các doanh 

nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án trọng điểm như Cụm công 

nghiệp Vân Du, Thiền viện Tịnh Lạc, Dự án Dabaco… 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án phục vụ phòng, chống lụt bão như kè 

sạt lở sông Bưởi, các hồ đập, phối hợp với phòng Nông nghiệp để kiểm tra an 

toàn hồ đập trong mùa mưa bão.  

c) Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Tham mưu tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn 

đầu tư công năm 2020; phối hợp với các phòng, ban ngành thực hiện đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, đề xuất danh 

mục các dự án đầu tư trên địa bàn huyện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham 

mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW 

ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện, để triển khai tổ chức thực 

hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Phối hợp với Chi cục thuế khu vực Vĩnh Lộc – Thạch Thành tham mưu 

đôn đốc, thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, giải pháp tăng thu thuế, 

nhất là các khoản thuế thu đạt tỷ lệ thấp. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo thu 

ngân sách huyện tiếp tục bám sát cơ sở, để đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn 

thành chỉ tiêu được giao. 

- Đấu mối với các sở, ban ngành cấp tỉnh để tham mưu cho UBND huyện 

thực hiện quy trình thủ tục bàn giao tài sản, đồng thời xây dựng phương án khai 

thác quỹ đất tại các trụ sở làm việc của các xã sau khi sáp nhập (gồm Thành 

Vân, Thạch Tân, Kim Tân cũ) và tại Bệnh viện Đa khoa cũ. 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp. Đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo thành 

lập mới doanh nghiệp huyện bám sát cơ sở để chỉ đạo thực hiện.  

d) Phòng Tài nguyên – Môi trường 
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- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các phòng, ban liên 

quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án có diện 

tích GPMB lớn như dự án của của công ty Dabaco, dự án các đường giao thông 

Thành Minh - Thành Yên, dự án cam, bưởi công nghệ cao, các dự án đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất…, định kỳ hàng tuần tổng 

hợp, báo cáo Thường trực UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác tài nguyên 

khoáng sản trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Công an huyện kịp thời ngăn 

chặn và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, tập kết và vận chuyển khoáng 

sản trái phép. 

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn hội 

viên, đoàn viên và nhân dân tăng cường công tác giám sát hoạt động khai thác 

tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các 

trường hợp vi phạm về hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái quy 

định của pháp luật.  

e) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

- Phối hợp với các phòng Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, 

Kinh tế - Hạ tầng và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu thực hiện quy 

trình chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các công trình, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư để 

thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch chi tiết 

1/500 dự án các khu dân cư mới; sớm hoàn thiện Quy hoạch phân khu 1/2000 

khu du lịch Thác Mây để xin ý kiến UBND huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy 

trong tháng 9/2020. 

f) Phòng Văn hóa – Thông tin 

- Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc 

lập lại Hồ sơ khoa học di tích thắng cảnh Phố Cát; làm cơ sở lập Quy hoạch 

phân khu khu du lịch Thác Voi, tham mưu văn bản sớm báo cáo UBND tỉnh, Sở 

Văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định.  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tăng 

cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ 

tục hành chính trên môi trường mạng. Từ 01/9/2020, yêu cầu các các xã, thị trấn 

thực hiện 100% việc gửi, nhận, xử lý văn bản trên môi trường mạng, trừ những 

văn bản thuộc quy định bí mật nhà nước, những văn bản có số lượng tài liệu gửi 

kèm lớn, có bản đồ, sơ đồ lớn kèm theo, hồ sơ phê duyệt Quyết toán… 

- Phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn thiện Đề án phát triển du lịch huyện 

Thạch Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, báo cáo UBND huyện, 

Ban Thường vụ Huyện ủy trong tháng 10/2020. 

g) Phòng giáo dục – Đào tạo: chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác khai 

giảng năm học mới đảm bảo an toàn, đúng quy định về phòng, chống dịch 
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Covid-19. Tham mưu thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm 

học 2020-2021. Tăng cường công tác quản lý công tác thu đầu năm học. 

h) Phòng Lao động-TBXH 

- Tham mưu cho UBND huyện các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp khôi 

phục sản xuất, tạo thêm việc làm mới cho người lao động, nhất là người lao 

động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19; nắm bắt tình hình đời 

sống của nhân dân để có phương án cứu trợ kịp thời.  

- Phối hợp với phòng Y tế để quản lý, theo dõi các đối tượng là chuyên gia, 

người lao động nước ngoài nhập cảnh vào huyện (như công ty NewHope) đảm 

bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 

i) Phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục – Đào tạo khẩn trương tham 

mưu thực hiện việc sắp xếp, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên các trường học, đáp ứng yêu cầu năm học mới. Tham mưu thực hiện 

tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, viên chức các đơn vị sự nghiệp. Kiện toàn 

các chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý tại UBND huyện, sắp xếp công chức dôi 

dư tại các xã, thị trấn theo quy định. 

k)  Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện: tiếp tục triển khai các biện 

pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, đảm 

bảo ổn định tình hình từ nay đến sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 

XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phối hợp với Thanh tra huyện kịp 

thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý các đối 

tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để khiếu nại, tố cáo không đúng quy định. 

II. Về đăng ký Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và nội dung chương trình 

công tác tháng 9/2020  

1. Về đăng ký Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo do Văn phòng HĐND&UBND 

huyện tổng hợp và ý kiến góp ý của các thành viên tham dự hội nghị, giao Văn 

phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem 

xét, quyết định, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy. 

2. Về Nội dung chương trình công tác tháng 9/2020, gồm các nội dung 

sau: 

2.1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 

(Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị) 

2.2. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm , nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2020 và định hướng dự toán thu chi ngân sách năm 2020 (phòng 

Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị) 
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2.3. Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 (phòng Nội vụ chuẩn bị) 

2.4. Đề án đề nghị công nhận đô thị Thạch Quảng đạt tiêu chí đô thị loại V 

(phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp Ban QLDA ĐTXD chuẩn bị) 

2.5. Các Chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 (theo phân công tại Công 

văn số 2059/UBND-VP ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện) 

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo ý kiến Kết luận phiên họp 

thường kỳ tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Các phòng, ban UBND huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã/ thị trấn; 

- Hiệu trưởng các trường TH-THCS; 

- Lưu VT, VP. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hào 
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