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KET LUAN
Hi nghj UBND finh phiên thmrng kr tháng 11 nãm 2021
Ngày 03/11/202 1, UBND tinh th chirc Hi nghj phiên thiRng kr dánh giá
tInh hInh kinh té - xã hi 10 tháng dâu näm, nhim vi trçng tam 02 tháng cuôi
nàm 2021; cho kiên vào du thào brnc dâu Kê hoach thIch ng an toàn, 1mb hot,
kiêm soát hiu qua djch Covid-19 và ph%lc hôi, phát triên kinh té nhmg tháng cuôi
näm 2021, näm 2022 và nhüng näm tiêp theo. Dông chI ChU tjch UBNID tinh ch
trI hi nghj. Di,r hi ngh có các dông chI Phó Chü tjch UBND tinh; các dông chI
U' viên UBNID tinh; Giám dôc, Thu trrnng các ban, ngành lien quan; Chü tjch
UBND các huyn, thành phô.
Sau khi nghe các báo cáo và kin thào luan cüa các dai biu tham d Hi
nghj, thay mt UBND tinh, dông chI ChU tjch UBND tinh thng nhât kt lun:
Tháng 10 11am 2021 vn gp nhiu khó khän, do din bin rt phirc tp cüa
dch Covid-19. UBND tinh cüng các sâ, ban, ngành, dja phi.rang trong tinh tiêp tc
thirc hin nhiêu giài pháp, tap trung cao d cho cong tác phông, chông djch, Ban
Chi dao phông, chông djch Covid-19 cüa tinh dà nhanh chóng ban hành van bàn
trin khai thirc hin các bin pháp tm thii thIch rng an toàn, linh hoat, kim soát
hiu qua djch COVID-19 theo Ngh quyt s 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa
ChInh phü; to chirc tiêm vãc-xin phông Covid- 19 din rng cho toàn b nguô'i dan
tr dü 18 tuôi tri len dü diêu kin v s1rc khoé, dang sinh song, lam vic tai Ninb
BInh (dã tiêm xong müi 1 trithc ngày 13/10/2021 và hin tiêm duçic gân 70% mIi
2) và tiêm phông mUi 1 cho ngui 15-18 tuôi, darn bào an toàn, diing k hoach; giài
quyêt tot các vn dê phát sinh; tang cumg kiêm tra, dng viên, tháo gO' khó khän,
dam bào lu'u thông hang hoá, tao rnçi diêu kin cho các doanb nghip duy trI san
xuât; ban hành Kê hoach phçic hôi và phát triên boat dng du ljch nhirng tháng cuôi
närn 2021 và nàm 2022. Qua do, kinh tê - xa hi tip tiic phát triên, dam bão san
xut cho doanh nghip và vic lam, thu nhp n djnh cho lao dng; cong tác an sinh
xâ hi du'çic dam báo; an ninh chInh trj, trat t1r an toàn xâ hi disçic giü vüng. Tuy
nhiên, giá 1cm hai giám sâu, thüc an chän nuôi tang cao, dch tã 1cm châu Phi tip tiic
có din biên ph(rc tap, nguy co cao büng phát tr& lai; xuât hin 0 djch cüm gia cam
H5N8; cOng tác giãi ngân von dâu tu cong & mt so chü dâu tu con charn, chua dat
yêu cu; cOng tác phi hçrp giüa các so', ngành, dja phuang con han ché; mt sO co
quan, don vj chua chü dng giãi quyt cong vic, khc phctc khó khàn, vu&ng mac.
Trong 02 tháng cu& nam 2021, tInh hInh djch Covid- 19 cOn din bin phüc
tap, kinb tê - xã hi vn gp nbiu Rho khàn. UBND tinh yéu câu các so', ban,
ngành, UBND các huyn, thành ph tip tiic khäc phiic khó khän, tp trung, quyêt
tam cao trong thirc hin các nhim v di.rqc giao, phn dâu dat m'ác cao nhât các
muc tieu nàm 2021.
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1. Các nhim vii trQng tam trong 02 tháng cui nãm
- Tip tiic tp trung, quy& tarn, kiên tn thirc hin có hiu qua các bin phü
hcp d duy tn thành qua phông, chng dich Covid- 19 cüa tinh; t chirc tiêm vcxin diing theo k hoach, darn bão bao phü müi 2 cho toàn b dan s tü 18 tui tth
len và tiêm mQi 1 cho toàn b ngui tr 15 dn dithi 18 tui.
- Khn tnrang hoàn thin và trin khai K hoach thIch irng an toàn, linh hot,
kim soát hiu qua djch Covid- 19 và phic hi, phát trin kinh th nhüng tháng cui
nàrn 2021, näm 2022 và nhmg näm tip theo. Các só, ban, ngành, UBND các huyçn,
thành M tham gia xây dyng và ch/u trách nhim v nç31 dung thuc ngành, linh vy'c,
dja bàn phy trách, quán l cia mlnh; dng thô'i, can cii' KI hogch cüa UBND tinh,
tirng ngành, don vj, dja phu'crng xáy dyng ice' hogch cüa don vj d thy'c hin.
- Tp trung hoàn thin các ni dung trInh Kr h9p thir 4 HDND tinh khoá XV;
hoàn thin các nhim vi theo Chixang trInh cong tác toàn khoá cUa Tinh ui', Chuong
trInh cong tác näm 2021 cUa UBNID tinh, dam bâo thai gian, chit lucmg; tang cuèng
cong tác phi hqp trong thirc hin nhirn vi d nâng cao hiu qua cong tác.
- Tp trung cong tác phông, chng djch bnh trên dan 4t nuôi (djch Ta ign
châu Phi, cim H5N8), dy mtnh san xut vt Dông, nht là cay trng ixu lanh.
- Rà soát, dánh giá k tInh hInh, k& qua và khà nAng thirc hin các chi tiêu,
nhim vii duçic giao näm 2021 (xac djnh rO nh0ng nhim v11 dA hoàn thành, nhU'ng
nhim v11 chua hoàn thành, nguyen nhân và nhim vii, giài pháp thirc hin trong
02 tháng cui nam); quy& tam, phn du hoàn thành t& nht, & mirc cao nht có
th. Xây drng k hoach tng kt 11am 2021.
- Tp tnung cOng tác 1p Quy hoach tinh th&i k' 2021-2030 tm nhIn dn näm
2050, k hoach sü d%ing dt cp tinh và quy hoach sir dung dt cp huyn, dam bào
tin d, chtt luçmg theo yêu cu.
- Xây dirng Chucing trInh cOng tác näm 2022 cüa UBND tinh, yêu cu tp
trung nhüng ni dung lan, quan tr9ng cüa ngành trong näm (không dua các nhim
v1i thu&ng xuyên) và tin d chi tit dn timg tháng; dng th&i, phân djnh rO ni
dung nào thuc thm quyn cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh.
- Tip tiic theo dOi, kjp th&i n&m bAt và tháo g nhU'ng khó khän, vuâng mAc,
tao diu kin thu.n li d doanh nghip phc hi và phát tnin san xuAt kinh doanh
tnong 02 tháng cui nàm, gop phn thüc dy tang tru&ng, tang thu nhp cho doanh
nghip và ngu&i lao dng. Tao diu kin thun 1i cho luu thông hang boa; thrc
hin các bin pháp bInh n giá câ, dam bão hang hoá dip cui näm.
- Tp trung hoàn thin phisang an tao ngun 1%Ic du tu, nà soát nçi d9ng
XDCB, rà soát các dir an du tu cong kéo dài, nhu cu du tix và k hoach du tu
cong tnung han giai doan 202 1-2025; xây dmg k hoach phát trin kinh t - xâ hi
nàrn 2022 dam bào sat thirc, khã thi, dung djnh huàng Nghj quyêt Dai hi Dàng
b tinh 1n tha XXII và Nghj quyt Dai hi 1n tha 13 cüa Dâng. Kim tra va x1r
1 các dr an du tu s1r drng vn ngoài ngân sách.
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- Tp trung hoàn tt thu ti1c, d.y nhanh trin khai thirc hin và giâi ngân các
nhim vv, di,r toán dã duçic giao (cà chi du tu cong và chi thung xuyen). Tüng
ca quan, dcm vi khn triiang rà soát nhim vii và dir toán, k hotch von d duqc
giao, trning hqp không giài ngân ht phài và báo cáo ngay phixang an diu chinh;
chju trách nhim truáfc UBNID tinh nu d chm tr, không kjp giài ngân ht kinh
phI dâ duçic giao.
- Các cci quan, dan vj, dja phuo'ng xây dirng k hoach, chun bj các ni dung
d thirc hin K hoach s 166/KH-UBND ngày 18/10/202 1 cüa UBND tinh v t
chirc các hoat dng k nim 30 näm tái 1p tinh Ninh BInh (01/4/1992-01/4/2022).
- Dam bào cOng tác an sinh xâ hOi và dam bào an ninh trtt tir, nht là trong
djp cui näm.
2. Môt s6 nhiêm vu cu th

2.1. So' Yt1tip t%tc tp trung cho cOng tác phông, chng djch Covid-19; chü
dng tham muu UBND tinh thirc hin các bin pháp phü hçip vth tinh hInh dch
bnh; dam bão Ca sâ 4t cht, trang thit bj, 4t tu, nhân 1c trong mci tInh hung.
HuOng dan, dOn dc tiêm vc-xin phOng Covid-19 theo quy djnh.

2.2. So' KI hozch và Diu iii'
- Chü trI, phi hçp vâi các sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành ph tp
trung rà soát, diu chinh, b sung d hoàn thin K hoach thIch üng an toàn, linh
boat, kim soát hiu qua djch Covid-19 và phiic hi, phát trin kinh t nhffiTlg
tháng cui näm 2021, näm 2022 và nhUTlg näm tip theo, báo cáo UBND tinh
tru6c ngày 20/11/2021.
- Lam vic, thng nht vOi Ciic Thng kê tinh v s lieu, uâc thirc hin các
chi tiêu, nhim vi.i phát trin kinh th - xA hi cüa tinh 11am 2021 dam bào sat thrc.
- Khn truang hoàn thành các ni dung d kjp thii báo cáo Ban Thiiông vi
Tinh u' tai Hi nghj ngày 16-17/11/202 1: Rà soát xác djnh dim drng k5 thut, ct
giàm, diu chinh hoc kt thüc các dx an du tu cOng kéo dài; kim tra, xir 1 các dir
an ngoài ngân sách; rà soát nçi dçng xây drng ca bàn 03 cp ngân sách (cap tinh,
cp huyn và cp xâ) tInh dn ngày 30/9/2021.
- Chü trI, phi hçip vài Sâ Tài chInh, tp trung rà soát, tng hçp nhu cu du tu
và xây dçrng k hoach du tu cOng trung han giai dotn 2021-2025, K hoach näm
2022 dam bào phü hcip vâi khâ näng huy dng ngun lirc cüa tinh, dáp 1rng tin d
yêu cu cUa UBNID tinh.
- Tip tçic tp trung cao trong vic h trq, tháo g khó khàn, dng viên và tao
diu kin ti da cho doanh nghip phic hi và phát trin san xut, kinh doanh d dat
m1rc cao nht các miic tiêu v tang trrnTing nàm 2021 theo Ngh quyt 63/NQ-CP
ngày 29/6/2021 cüa ChInh phU và K hoach s 1 23/KH-UBND ngày 06/8/2021 cüa
UBND tinh. Don dc chü du tu các dir an dy nhanh tin d giãi ngân ngun vn
du tu cOng và các dir an ngoài ngân sách; rà soát, tham muu, báo cáo phuang an
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diu chuyn vn d6i vi các cong trInh, dr an chm hoàn thin h so, thu ti1c, t51 1
giài ngân thp sang cong trInh, dir an có khà näng hp th vn cao.
- T.p trung hoàn thành dir tháo Nghj quy& cüa Tinh üy v phát trin vüng
kinh th yen bin huyn Kim San d UBND tinh báo cáo Ban Thixng vii Tinh u
và Tinh u theo k hotch.
- Hu&ng dn các Co quan, don vj, chU du tix các dir an dy nhanh tin d
hoàn thin h so thu tic, thi cong các Cong trInh chào müng 30 nàm tái 1p tinh.

2.3. Cyc Th6ng kê tmnh chü trI, phi hçip vói Sâ Kê hoach và D&u tis, Sà
Cong Thuang và các Co quan có lien quan kim tra, thng nht s lieu v kinh t xâ hi näm 2021 cUa tinh (nht là v san xut Cong nghip) d cung c.p cho Tng
cic Thông ké dam bão chInh xác, diing thc t.

2.4. So Tài chInh
- Tp trung hoàn thin D an tao ngun lirc du tu giai doan 202 1-2025 dam
bâo phü hçp, khà thi, d UBND tinh báo cáo Ban Thung vi1 Tinh u; xây dimg
dir toán thu, chi ngân sách nhà nuóc nàm 2022 sat thrc, dung quy djnh.
- Tip tuc kim soát chi thiing xuyên. Rà soát, dOn dc các don vj duqc giao
dir toán dy nhanh tin d thirc hin (nht là kinh phi thirc hin nhim vi üng
ding cOng ngh thông tin, chuyn di s, chi si.r nghip giáo ditc và dào tao); nêu
không giái ngân duçic phái báo cáo, d xu.t phuang an diu chinh ngay trong näm
ngân sách 2021.
2.5. SO'Nông nghip và Phát 1ri4n nông thôn
- Tp trung cho cong tác phông, chng djch beth trên dan 4t nuôi, nht là
djch Ta 1cm châu Phi và cüm H5N8, không d büng phát djch tri 'ai; tang cumg
kim tra, giám sat các don vj trong thirc hin các chInh sách h trçl, không d tr%lc
icy1 chInh sách. Humg dan, don dc các don vj d.y manh san xut vii Dông; tham
mixu, d xut UBND tinh xem xét, h trg theo quy djnh.
- Tip tiic phi hçip chat chë vi UBND thành ph Ninh BInh, S& Xây dirng
trong thit k kè song Van, thuc dir an Cm cOng trInh thuy içii Nam Song Van
d khp ni các dir an lien quan, dam bão tInh dng b, phü hqp.
2.6. So' Cong Thu'o'ng, Ban QuOn lfl các khu cOng nghip tinh tiêp tic tang
cung h trq, dao diu kin thun lcyi trong san xut, kinh doanh cho các doanh
nghip; dam bâo hang hoá, nhu yu phm phiic vii san xut, tieu dung và di song
cho cOng nhân, nht là nhUng tháng giáp t&.

2.7. So' Lao d(3ng, Thu'o'ng binh và Xd h3i
- Hung dn v tieu chI h nghèo, tham mu'u, báo cáo UBND tinh trInh
HDND tinh theo quy djnh.
- Tip t%lc tp trung hithng dan, don dc, trin khai thixc hin h trcy cho ngui
lao dng, ngiRii sir ding lao dng bj ãnh huâng bâi djch Covid-19 theo các Nghj
quyt s 68/NQ-CP, 116/NQ-CP cüa ChInh phu và các Quyt djnh s 23/20211QD-
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TTg, 28/2021/QD-Yfg ngày 01/10/2021 cüa Thu turng ChInh phü. Tang cuè'ng
cong tác h trçi, dam barn an sinh, xâ hi cho nhân dan trong nhü'ng tháng giáp tt.

2.8. So' Du ljch tp trung trin khai K hoach s 180/KH-UBND ngày
29/10/202 1 cüa UBND tinh v phiic hi và phát trin hoat dng du ljch nhng
tháng cui nàm 2021 và näm 2022; dy nhanh tin d 1p Quy hoach phân khu các
khu vrc trong Qun th danh thng Tràng An, dam bâo tin d yêu cu.

2.9. So' Thông tin và Truyn thông tp trung triên khai các nhim v, dix an
i1ng diing cong ngh thông tin, chuyn di s theo dung chi do, k hoch cüa
Trung ucing và cüa tinh theo ding chi dao cüa UBND tinh ti Kt lun so 52/KLUBND ngày 11/10/202 1 và các van bàn khác có lien quan. Khn truclng rà soát
toàn b các khoàn chi dir toán dä diiçc UBND tinh giao d thirc hin các nhim vi1
cong ngh thông tin, chuyn di s närn 2021; trithng hçip không giãi ngân hat,
phãi kjp thai d xut phixang an diu chinh, báo cáo UBND tinh qua Sâ Tài chInh.

2.10. SO' Giáo d,c và Dào 4i0 t.p trung trin khai các nhim vit sr nghip
giáo dçic theo d%r toán nàm 2021 dà di.rçc giao; tip tiic tang cung kim soát các
khoán thu tai các trung hQc, khOng d ltrn thu trong nàm h9c mth. Tang cuè'ng
giáo diic nâng cao an toàn h9c diing, nâng cao thuc hc sinh, nhât là trong vic
dam bào an toàn khi tharn gia giao thông, giü gin an ninh tr.t tr, an toàn xâ hi,
tuân thu các quy dijnh cüa pháp lut...

2.11. Các Ban Qudn lj dr an xây drng cong trinh chuyên ngành cüa tinh
tp trung rà soát, dy nhanh tin d hoàn thin h so, thu tiic và thi cong các dir an;
chju hoàn toàn trách nhim trrnic UBND tinh v vic giài ngân vOn dâu tu cong
duçic giao (truô'ng hçip khOng giãi ngân ht, phài khn tmong báo cáo, dê xuât
phuong an diu chinh, gui Sâ K hoch và Du tu xem xét, báo cáo UBND tinh).

2.12. Thanh tra tinh can cu quy djnh hin hành và diu kin thxc t xây dmg
k hoach thanh tra nam 2022 dam bào phU hçip.

2.13. Cong an tinh chu tn, phi hçip vth BO Chi huy Quân sr tinh và các co'
quan có lien quan tip tiic tp trung darn bão an ninh chInh trj, trt t1i an toàn xà
hôi trên dia bàn tinh.

2.14. UBND các huyn, thành ph6
- Tip tic tp trung cOng tác phông, cMng djch Covid- 19 trên dja bàn theo
dung chi dao, huâng dn cua Trung uo'ng và cüa tinh; có bin pháp phü hqp d
nrn bat thông tin, kirn soát chat chê ngui ra, vào tinh, nht là nhU'ng ngithi v tir
các vüng có yu t djch t phüc tap.
- Tp trung cOng tác phèng, chng djch bnh trén dan gia suc, gia cam, nht
là djch Ta ln Châu Phi và ciim H5N8. Co giài pháp trit d d thm giàm thiêu
thit hai cüa djch Ta 1n Châu Phi; tang cuô'ng kiêm soát ch.t chê vic h tr tiêu
huS' lqn bj nhim bnh (dc bit là ti các huyn Nho Quan, Gia Vin), dam bào
dung di tung, dung quy djnh, tránh tniic lqi chInh sách.
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- Rà soát, ttp trung thrc hin các nhim vii con lai, dam bão hoàn thành &
m1rc cao nhât các chi tiêu, nhim viii phát trin kinh t - xâ hi 11am 2021 cUa dja
phuang. Xây dirng k hoach phát trin kinh t - xâ hi, di,r toán NSNN nàm 2022
cüa dja phuang dam bào sat thirc, dung quy djnh.
- Di vâi nhti'ng di:r an d xut dua vào k hotch du tu cong trung han giai
doin 2021-2025 ngun vn ngân sách tinh: UBND các huyn, thành ph phãi xác
djnh, lira ch9n thur tir uu tiên ci th, g&i S& K hoach và Du tu. Trên cci s& do, S&
K hoach và Du tu thng hqp, tham mini, báo cáo UBND tinh dam bào phU hçip
v&i khâ näng ngun lixc cüa tinh.
- Tang cu&ng cong tác quàn 1 dt dai, tài nguyen, khoáng san trên dja bàn;
tp trung khc phiic trit d các kin, kin nghj trong kt 1un cüa thanh tra,
kim toán theo dung chi dao cüa UBND tinh.
- Tp trung rà soát, hoàn thin h sa, thu tçic và dy nhanh tin d thi công,
giãi ngân các dir an du tu cOng do don vj ducic giao quân 1, sir dung van; chju
hoàn toàn trách thim v tin d giài ngân cüa các dir an duçic giao. Yêu cu phãi
rà soát khâ näng thirc hin, giài ngân di vói tmg dir an và có phucmg an diu
chuyn ngay nu không giâi ngân ht s vn dã duçic b trI, báo cáo UBND tinh
qua S& K hoach và Du tu).
- Quan tam cOng tác dam bão an sinh xä hi trên dja bàn, t churc thãm hOi,
dng viên ngu1i có công, nguôi nghèo và nguñ CO hoàn cành khó khãn dam bào
phü hçp, hiu qua.
Yêu cu Giám dc, ThU trithng các s&, ban, ngành, ChU tjch UBND các
huyn, thành ph thirc hin nghiêm tUc, có hiu qua các nhim vi ducc giao. Van
phOng UBND tinh theo dôi, don dc các dcin v trong qua trInh thirc hin nhim vil
trên; tng hçip, báo cáo, tham muxu UBND tmnh, ChU tjch UBND tinh./.
No'! nhIn:
- ThuOng trijc Tinh üy;
- Thung trirc HDND tinh;
- Länh dao UBND tinh;
- Các die Uy viên UBND tinh;
- Các s, ban, nganh, doàn the;
- UBND các huyn, thành pho;
- Lãnh dao VP UBND tinh;
- Các VP, TTTH-CB;
- Luu: VT, VP2.
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