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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:             /UBND-VP 
 

V/v thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 

18/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Yên Mô, ngày         tháng 4 năm  2020 

 

   

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 Ngày 18/4/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Chỉ thị số 

06/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19. 

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 06/CT-UBND, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp 

tục tập trung thực hiện nghiêm, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh và các văn bản của huyện, trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, 

“Chống trì trệ, đùn đẩy, giải quyết công việc chậm, như chống giặc tham 

nhũng”; nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ trong bối cảnh dịch 

Covid-19, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế- 

xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội năm 2020, với những 

nhiệm vụ cụ thể sau: 

 1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 Tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 

tại các Chỉ thị số15/CT-TTg và Chỉ thị số16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

các văn bản của tỉnh, của huyện. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng 

đầu, đi trước một bước sẵn sàng cho mọi tình huống. Không được chủ quan, 

hoang mang, chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo 

phương châm bốn tại chỗ; ngăn chặn phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ 

nguồn lây bệnh; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức không thực hiện đúng chức 

trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống dịch. Người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và chịu trách 

nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về triển khai các nhiệm vụ 

được phân công, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về 

nhiệm vụ phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị mình. Người đứng đầu doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an 

toàn cho người lao động và người đến giao dịch. 
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 - Phòng Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tham 

mưu, đề xuất và thực hiện hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 song song với các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện. Sẵn sàng chủ động xây dựng kế hoạch đề ra các phương án, tình huống, 

kịch bản kịp thời ứng phó các cấp độ khi dịch bùng phát trên địa bàn huyện. 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Giáo dục thường xuyên- 

Giáo dục nghề nghiệp huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng 

dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không chủ quan trong mọi 

tình huống. Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, khử trùng tại các 

trường học, trung tâm để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Thực hiện việc 

theo dõi tình hình sức khỏe của  học sinh; yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (như đeo khẩu trang, thường xuyên 

rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách giao tiếp…). Thực 

hiện đồng bộ các biện pháp để vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa đảm bảo 

thực hiện chương trình giáo dục và kế hoạch năm học. Thực hiện các giải pháp 

dạy học từ xa, đặc biệt là dạy học trực tuyến; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh 

học sinh trong quản lý, hỗ trợ học sinh học tập. 

 - Công an huyện tiếp tục tăng cường nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý 

nghiêm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm 

quy định về phòng, chống dịch. 

 2. Về công tác đảm bảo an sinh xã hội 

 - Các phòng chuyên môn của huyện: LĐTB&XH, Tài chính- Kế hoạch, 

Kinh tế- hạ tầng, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 

42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung 

ương, của tỉnh, với nguyên tắc: bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng 

nội dung, đối tượng hỗ trợ, đúng quy trình, đầy đủ thủ tục, tuyệt đối không để 

lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực xảy ra. Tăng cường công tác 

quản lý thị trường góp phần bình ổn giá, hạn chế tác động lớn đến sản xuất và 

đời sống nhân dân. 

 3. Về phát triển sản xuất, kinh doanh 

 - Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp cả về trồng trọt và chăn nuôi, 

nâng cao giá trị thu hoạch trên một đơn vị diện tích canh tác. Trước mắt, chú 

trọng chăm sóc, bảo vệ lúa và các cây trồng vụ Đông xuân, chuẩn bị tốt kế 

hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 quyết tâm giành thắng lợi toàn diện 

cả về năng suất, sản lượng và giá trị. 

 - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn 

huyện, các khu hạ tầng phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất đã được phê 
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duyệt, hoàn thiện hồ sơ các khu đấu giá đất đặc biệt là các khu vực đặc thù theo 

Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định 

một số chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô của HĐND tỉnh. Tập trung giải 

quyết tồn tại, khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB nhất là công tác đền 

bù giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối 

giữa đường cao tốc Cầu Giẽ, Ninh Bình với Quốc lộ 1 xong trước ngày 

15/6/2020. 

 - Các phòng, ban, ngành của huyện chủ động sắp xếp cán bộ đảm bảo quy 

định phòng chống dịch, giải quyết công việc, thủ tục hành chính theo chức năng, 

nhiệm vụ, không để chậm việc, sót việc; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động suát xuất, kinh doanh. 

 - Phòng Tài chính- Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

theo dõi, đánh giá tác động của dịch bệnh đến các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển 

kinh tế- xã hội năm 2020; kịp thời tham mưu, báo cáo Huyện ủy, HĐND, 

UBND huyện các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong tăng thu ngân sách, điều 

chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của huyện năm 2020 trong điều kiện 

thực tế do ảnh hưởng của Covid-19. Trường hợp thu không đạt kế hoạch đầu 

năm giao thì sẽ điều chỉnh giảm chi tương ứng. 

 - Đề nghị Chi cục thuế khu vực Tam Điệp- Yên Mô hướng dẫn chính sách 

tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh, thông tin kịp thời đến 

người nộp thuế những quy định về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, 

miễm tiền chậm nộp thuế, các chính sách về thuế thu nhập… Tiếp tục cải thiện, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, nộp thuế, hoàn thuế diện tử, hóa đơn điện tử... 

Tham mưu UBND huyện tăng nguồn thu ngân sách năm 2020. Phối hợp với 

phòng Kinh tế- Hạ tầng, Công an huyện, Đội quản lý thị trường kiểm soát chặt 

chẽ về giá cả hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua đó chống thất 

thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để khuyến khích đầu tư, thu 

hút trên địa bàn và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Quản lý thu đúng, 

đủ, kịp thời nhưng không gây phiền hà, sách nhiễu cho người nộp thuế, dừng 

thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nếu không cần thiết và 

không phát hiện dấu hiệu vi phạm. 

 4. Về đảm bảo nguồn lực thực hiện phòng, chống dịch, đảm bảo an 

sinh xã hội và phát triển sản xuất, kinh doanh. 

 Huy động mọi nguồn lực xã hội, ưu tiên đảm bảo các nhiệm vụ cấp bách về 

phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 

đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính 

phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị 

quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong 

phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 
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 - Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

chủ động thực hiện bố trí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 theo các văn bản của Trung ương, của tỉnh; chủ động phối hợp với Chi 

cục thuế Tam Điệp- Yên Mô và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND 

huyện điều hành cần đối ngân sách của huyện; rà soát, sắp xếp, lồng ghép các 

nhiệm vụ chi, tiết kiệm triệt để các nguồn chi thường xuyên, không bố trí kinh 

phí cho nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách; tham mưu UBND huyện 

cắt giảm tối đa kinh phí hội nghị, hội thảo, tiền công tác phí… 

- UBND các xã, thị trấn chủ động đảm bảo nguồn ngân sách huyện, sử 

dụng các nguồn ngân sách tỉnh, huyện bổ sung (nếu có) để thực hiện các chính 

sách an sinh xã hội đã ban hành; sử dụng tối đa 50% dự phòng ngân sách xã, thị 

trấn, nguồn cải cách tiền lương còn dư (nếu có) và các nguồn thu hợp pháp khác 

để chủ động chi thực hiện phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Trong trường hợp 

đã áp dụng đầy đủ các biện pháp nhưng không đảm bảo cân đối ngân sách, 

UBND các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện (qua phòng Tài chính- Kế hoạch) 

để xem xét, giải quyết. 

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên, trong 

quá trình tổ chức triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo ngay về 

UBND huyện để xem xét, giải quyết./. 
  
 

Nơi nhận:                                                               
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;          (để B/C) 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Đỗ Trọng Luận 
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