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Số: 30/THT-UBND Yên Khánh, ngày 27  tháng 7 năm 2020 

 
TÌNH HÌNH TUẦN 

(Tài liệu phục vụ giao ban lãnh đạo UBND huyện) 
 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 24/7/2020 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản 

a) Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt: Chỉ đạo các đơn vị tập trung chăm sóc cho cây trồng vụ mùa 

2020. 

- Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản: Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường giám 

sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.  

b) Thủy lợi - PCTT: Chỉ đạo các đơn vị lập Kế hoạch thu nộp Quỹ phòng, 

chống thiên tai trên địa bàn huyện năm 2020.  

c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB: Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng các công trình: Mở rộng khuôn viên và xây dựng các hạng mục 

phụ trợ lăng mộ Vũ Duy Thanh; xây dựng tuyến đường kết nối từ tỉnh lộ 

ĐT481B đến đường trục xã Khánh Cường; sửa chữa và xây dựng hệ thống điện 

chiếu sáng một số tuyến đường thị trấn Yên Ninh. Phê duyệt nhiệm vụ lập báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm định giá công trình: Xây dựng lán xe và nâng cấp 

một số thiết bị điện tử tại Trung tâm văn hóa huyện. 

d) Tài nguyên và môi trường – GPMB 

- Công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp GCN, quản lý đất đai: 

Chỉ đạo UBND xã, thị trấn lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. 

 - Công tác đấu giá QSDĐ, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Cho 

phép 02 hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở tại xã Khánh Hội. Tổ chức giao đất tại thực địa cho các hộ gia đình, 

cá nhân thuộc diện được giao đất tái định cư bị ảnh hưởng bởi dự án Cao tốc 

Cầu Giẽ - Ninh Bình. 

 - Công tác bảo vệ môi trường: Chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị tăng 

cường công tác vệ sinh môi trường trong dịp Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 

2020-2025. Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trung tâm 

y tế huyện Yên Khánh”; dự án “nhà máy chế tạo thiết bị thủy điện” tại khu công 

nghiệp Khánh Phú. 

- Công tác GPMB: Ban hành Kế hoạch thu hồi đất (bổ sung) thực hiện dự 

án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, khu dân cư mới phía tây Cụm công 

nghiệp Khánh Nhạc. Trình tỉnh phê duyệt giá cụ thể để tính tiền bồi thường 

GPMB để thực hiện dự án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, khu dân cư 
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mới phía tây Cụm công nghiệp Khánh Nhạc; dự án Xây dựng khu đô thị số 2 tại 

thị trấn Yên Ninh. Rà soát đối tượng thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Yên Khánh. 

 e) Công tác Kế hoạch, Tài chính và thu ngân sách: Tổng thu ngân sách 

trong tuần đaṭ 0,729 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối: 0,632 tỷ đồng. Lũy kế 

thu ngân sách trên địa bàn đạt 154,306 tỷ đồng (bằng 79,87% KH tỉnh giao, 

32,06% KH huyện giao). Lũy kế thu trong cân đối ngân sách 47,586 tỷ đồng 

(bằng 66,93% dự toán), thu tiền sử dụng đất 105,444 tỷ đồng (bằng 87,87% KH 

tỉnh giao, 25,84% KH huyện giao).  

2.  Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

a) Văn hoá, thông tin và thể thao: Tăng cường tuyên truyền, tổ chức các hoạt 

động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền kỷ niệm 

73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), kỷ niệm 91 năm ngày 

thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7).  

b) Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng ngành 

GDĐT năm học 2019-2020. 

c) Y tế - Dân số, KHHGĐ: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. Triển khai kế hoạch uống bổ sung vitamin A cho trẻ. Tiếp 

tục thực hiện tiêm vắc xin dịch vụ cho trẻ tại các Trạm Y tế xã, thị trấn. Xây 

dựng kế hoạch dự trù vắc xin cho chương trình tiêm chủng mở rộng tháng 7. 

Chuẩn bị các điều kiện về y tế phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện. 

d) Chính sách xã hội: Tổ chức thăm, tặng quà người có công tiêu biểu 

trên địa bàn huyện và các Trung tâm đang nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh 

trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 

(27/7/1947-27/7/2020). 

 3. Lĩnh vực Nội chính - Xây dựng chính quyền 

a) Quân sự, quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. 

Làm tốt công tác chuẩn bị tập huấn giai đoạn 2 năm 2020. chỉ đạo Hội đồng giáo 

dục QPAN các xã, thị trấn rà soát cán bộ thuộc đối tượng 3 và 4 năm 2020 và tổ 

chức mở lớp đối tượng 4 theo phân cấp. 

b) ANCT, trật tự an toàn xã hội: Trong tuần, tình hình an ninh chính trị 

trên điạ bàn huyêṇ đảm bảo . Phạm pháp hình sự xảy ra 03 vụ, trong đó 01 vụ 

Giao cấu với người chưa đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tại xã Khánh Hòa, 01 vụ 

Tàng trữ trái phép chất ma túy tại thị trấn Yên Ninh, 01 vụ Đánh bạc tại xã 

Khánh Nhạc. Vi phạm pháp luật xảy ra 04 vụ, trong đó: 02 vụ Cố ý gây thương 

tích tại xã Khánh Hải và xã Khánh Trung, 01 vụ Trộm cắp tài sản tại nhà xứ 

Phúc Nhạc, 01 vụ Vi phạm về môi trường tại xã Khánh Trung. Tổ chức tuần tra, 

kiểm soát giao thông phát hiện xử lý 32 trường hợp với 87 lỗi vi phạm, phạt 

40.900.000 đồng, tạm giữ 23 phương tiện các loại, xử lý 05 trường hợp vi phạm 

về nồng độ cồn phạt 23.500.000đ tạm giữ 05 xe mô tô. Tổ chức tốt hội nghị sơ 

kết 5 năm thực hiện Thông tri 23-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
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c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền: Tổ chức đăng ký nhu cầu 

học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

thẩm quyền UBND huyện quản lý. Tổng hợp thi đua khen thưởng ngành giáo 

dục năm học 2019-2020. 

4. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí 

nông thôn mới, xây dựng xa ̃ nông thôn mới kiểu mâũ , khu dân cư kiểu mẫu, 

vườn mẫu.  

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 25/7/2020 - 31/7/2020 

1. Chỉ đạo các đơn vị tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa 2020. Kiểm 

tra điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở kinh doanh VTNN. Tăng cường 

giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai công tác PCTT 

và TKCN trên địa bàn. 

2. Chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; 

xây dựng xã đaṭ chuẩn nông thôn mới kiểu mâũ, các khu dân cư kiểu mẫu, vườn 

mẫu.  

 3. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án đấu 

giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư kiểu mẫu, giáp đường 481B, xã Khánh 

Mậu. Tổ chức kê khai kiểm đếm diện tích đất, cây cối hoa màu, tài sản, vật kiến 

trúc đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án quy hoạch chi tiết 

điểm dân cư nông thôn, khu dân cư mới phía tây Cụm công nghiệp Khánh Nhạc; 

dự án Xây dựng khu đô thị số 2 tại thị trấn Yên Ninh. 

4. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn huyện.  

5. Tăng cường công tác tuyên truyền: Đại hội Đảng các cấp; công tác xây 

dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục đề cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19.  

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 

Tiếp tục triển khai giám sát các trường hợp đi, đến từ vùng có dịch trong nước 

và nước ngoài về địa phương. Tổ chức kiểm tra nước sạch của các nhà máy 

nước trên địa bàn. Chuẩn bị các điều kiện về y tế phục vụ Đại hội Đảng bộ 

huyện. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng 

cường phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh mùa hè, dịch chân tay miệng 

và dịch bệnh bạch hầu. 

7. Chỉ đạo các trường tổ chức cho học sinh, giáo viên nghỉ hè đảm bảo an 

toàn, tuyên truyền để học sinh thực hiện tốt việc phòng chống đuối nước. 

8. Tổng hợp kết quả thăm, tặng quà đối với người có công và thân nhân 

liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.  

9. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng Kế hoạch mở 

lớp đào tạo cho đối tượng 4. Tổ chức rà soát bom mìn, vật liệu nổ phục vụ Đại 

hội Đảng bộ huyện Nhiệm kỳ 2020-2025 
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10. Tiếp tục nắm chắc tình hình liên quan đến hoạt động của người nước 

ngoài; hoạt động của các tôn giáo, tình hình liên quan đến Đại hội Đảng các cấp; 

tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid - 19. Tăng cường công tác tuyên truyền, 

phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Tăng cường tuần tra đảm bảo 

ATGT, trật tự công cộng trên địa bàn, duy trì tổ công tác 191 tuần tra, kiểm tra 

xử lý thanh thiếu niên vi phạm ATGT. 

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 30 và một số nhiệm vụ 

trọng tâm tuần 31, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả, báo cáo 

UBND huyện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện;                      

- Thành viên UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đoàn thể của huyện;  

- Chi cục Thống kê; 

- Trang thông tin điện tử UBND huyện;   

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

  TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 
Lê Việt Cường 
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