
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN YÊN KHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 01/THT-UBND Yên Khánh, ngày      tháng 01 năm 2020 
 

TÌNH HÌNH TUẦN 

 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 03/01/2020 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản 

a) Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt: Tâp̣ trung chỉ đaọ thu hoac̣h cây vu ̣đông sớm, đến nay toàn huyện  

đa ̃thu hoạch 7.245 tấn bí xanh (năng suất ước đạt 280 tạ/ha); 2.472 tấn bí đỏ (năng 

suất ước đạt 244 tạ/ha); 13.689 tấn rau các loại (năng suất ước đạt 210 tạ/ha); 500 

tấn cà chua (năng suất ước đạt 223,5 tạ/ha); 363 ha ngô (năng suất ước đạt 43,5 

tạ/ha)… 

- Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống 

bệnh dịch trên đàn gia súc, gia cầm.  

Công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi: Tập trung chỉ đạo nhân 

rộng các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường kiểm soát việc 

tái đàn lợn, đảm bảo an toàn. Trong tuần, tiêu hủy 03 con lợn (120 kg), lũy kế đến 

hết 31/12 tiêu hủy 15.425 con lợn
1
 (1.128.004 kg).  

b) Thủy lợi - PCTT: Chỉ đạo các đơn vị đảm bảo công tác phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện.  

c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB: Đề nghi ̣ Sở Giao thông vâṇ tải thẩm điṇh 

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 02 công trình
2
. Quyết điṇh phê duyêṭ báo 

cáo kinh tế – kỹ thuật 03 dư ̣án đầu tư xây dưṇg công trình
3
. 

d) Công thương – Khoa học công nghệ: Tổ chức kiểm tra kiến thức ATTP 

cho 07 cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP. 

 đ) Tài nguyên và môi trường – GPMB: Làm tốt công tác quản lý nhà nước 

về đất đai, môi trường. Quyết điṇh phê duyêṭ kết quả dồn điền đổi thửa và cấp giấy 

chứng nhâṇ QSDĐ nông nghiêp̣ cho các hô ̣gia đình , cá nhân sử dụng đất tại xã  

Khánh Thành, Khánh Công. Phối hợp với Sở TN&MT kiểm tra viêc̣ chấp hành quy 

điṇh của pháp luâṭ về bảo vê ̣môi trường , tài nguyên nước đối với Chi nhánh Công 

ty TNHH Dương Giang – Nhà máy kính nổi Tràng An; công ty TNHH MTV đạm 

Ninh Bình. 

 Công tác đấu giá QSDĐ: Quyết điṇh phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ 

11 lô xã Khánh Nhạc, 02 lô thị trấn Yên Ninh, 07 lô xã Khánh Cư, 14 lô Khánh 

                                           
1
 Trong đó: 2.592 nái, đưc̣ giống; 9.355 lơṇ thiṭ; 3.478 lơṇ con. 

2
 Cải tạo nâng cấp tuyến đường liên xã Khánh Lợi- Khánh Hải; xây dưṇg tuyến đường kết nối đường truc̣ xa ̃Khánh An 

với đường cứu hô ̣cứu naṇ từ đê sông Đáy đến đê sông Vac̣ phuc̣ vu ̣phòng chống luṭ baõ và diêñ tâp̣ khu vưc̣ phòng thủ 

huyêṇ;  
3
 Cải tạo, nâng cấp đường liên xa ̃Khánh Lơị – Khánh Hải; cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyêṇ đoaṇ từ cầu Tiến 

đến đường tỉnh ĐT481B xa ̃Khánh Hôị; xây dưṇg đường vào trường bắn xa ̃Khánh Lơị . 
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Thủy, 04 lô xã Khánh Hải. 

Công tác giải phóng măṭ bằng : Ban hành Kế hoac̣h thu hồi đất , điều tra, đo 

đac̣, kiểm đếm ; đề nghị tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi 

thường, hỗ trơ ̣khi Nhà nước thu hồi đất để thưc̣ hiêṇ xây dưṇg khu tái điṇh cư xa ̃

Khánh Hòa phục vụ GPMB dự án thành phần đầu tư xây d ựng tuyến kết nối cao 

tốc Cầu Gie ̃Ninh Bình với QL1. 

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

trong tuần đạt 81,01 tỷ đồng, lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 677,79 tỷ đồng 

(bằng 365,98% KH tỉnh giao, 79,18% KH huyện giao), trong đó thu ngân sách 

trong cân đối 83,95 tỷ đồng (bằng 132,83% dự toán), thu tiền sử dụng đất 587,5 tỷ 

đồng (bằng 489,58% KH tỉnh giao, 74,29% KH huyện giao).  

2.  Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

a) Văn hoá, thông tin và thể thao: Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền mừng Đảng, mừng 

xuân 2020; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, 

vườn mẫu.  

b) Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường kết thúc chương trình học kỳ I, 

chuẩn bi ̣ các điều kiêṇ daỵ chương trình hoc̣ kỳ II năm hoc̣ 2019-2020 (bắt đầu từ 

06/1/2020). Tổ chức thi Thể duc̣ thể thao học sinh TH , THCS vòng cụm trường 

(cụm 1). 

c) Y tế - Dân số, KHHGĐ: Chỉ đạo tăng cường giám sát bệnh dịch theo mùa 

và đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành về 

ATTP Tết nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội năm 2020. Chuẩn bi ̣ các điều kiêṇ 

đón đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của tỉnh. Hướng dẫn 03 cơ sở kinh doanh 

thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. 

d) Chính sách xã hội: Rà soát, lựa chọn 01 hộ nghèo, 01 người cao tuổi tròn 

100 tuổi và 01 đối tượng người có công tiêu biểu để Tỉnh ủy – HĐND- UBND – 

UBMTTQVN tỉnh thăm, tặng quà dịp Tết nguyên đán Canh Tý. Trao tiền hỗ trợ cho 

12 trẻ em bị tim bẩm sinh được phẫu thuật năm 2019 với mức 5.000.000đ/em. 

3. Lĩnh vực Nội chính - Xây dựng chính quyền 

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

Chỉ đạo các xã , thị trấn tiếp tục khám tuyể n đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2020. 

Chỉ đạo các trường THPT phối hơp̣ thông báo nội dung khám tuyển phi công 

quân sự năm 2020. Tổ chức hội nghị xét duyệt tiêu chuẩn chính trị cho thanh 

niên nhập ngũ năm 2020. 

b) ANCT, trật tự an toàn xã hội: Tập trung nắm tình hình các tổ chức tôn 

giáo, người nước ngoài hoạt động trên địa bàn huyện. Trong tuần, ANCT đảm bảo. 

Phạm pháp hình sự xảy ra 02 vụ, trong đó: 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã 

Khánh Thủy, 01 vụ đánh bac̣ taị xã  Khánh Lơị. Vi phaṃ pháp luâṭ xảy ra 07 vụ, 

trong đó: 03 vụ đánh bạc tại các xã Khánh Vân, Khánh Mâụ và thị trấn Yên Ninh; 02 

vụ sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Khánh Thủy, Khánh Nhạc; 01 vụ vi phaṃ về 
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kinh tế taị xã Khánh Tiên; 01 vụ vi phạm về môi trường tại xã Khánh Cường. Tai tê ̣

nạn xã hội xảy ra 01 vụ tại xã Khánh Tiên. 

c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền: Quyết định tiếp nhận và phân 

công công tác đối với 01 viên chức ngành GD&ĐT từ huyện khác chuyển đến. 

Quyết định chấm dứt biệt phái và điều động 02 viên chức từ phòng, cơ quan 

chuyên môn đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện . 

Hiệp y với Công an tỉnh nhân  sự Trưởng Công an, Phó Trưởng công an các xã 

Khánh Thiện, Khánh Trung, Khánh Vân. Quyết định điều động 01 công chức Văn 

hóa – Xã hội xã Khánh Tiên đến nhận công tác tại UBND xã Khánh Cư. 

Công tác thi đua , khen thưởng: Quyết định khen thưởng 75 tập thể, 303 cá 

nhân có nhiều thành tích trong  phong trào thi đua của huyện năm 2019; 36 đơn vị 

tiêu biểu thuộc các khối thi đua của huyện. 

Công tác tôn giáo: Cấp giấy phép sửa chữa , cải tạo công trình cho đền 

Ngoài xã Khánh Hòa ; đền Phước Am xã Kh ánh Thành . Cấp giấy phép xây dưṇg 

cho đền Vua Thầy xã Khánh An. Chấp thuâṇ cho chùa Phúc Long , xã Khánh Hải 

xây dưṇg nhà thờ Tổ, nhà Mẫu. 

d) Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Ngày 

02/01/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đại diện Lãnh đạo UBND  huyện chủ 

trì tiếp công dân, kết quả bao gồm: Khánh Nhạc 05.  

4. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 

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

NTM, xây dựng xa ̃NTM kiểu mâũ , khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Đón đoàn 

BCĐ xây dưṇg NTM huyêṇ Trần Văn Thời , tỉnh Cà Mau về thăm NTM kiểu mẫu 

tại xã Khánh Thành, Khánh Thiện. Quyết điṇh công nhâṇ 12 thôn (xóm) đaṭ chuẩn 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mâũ năm 2019; 43 vườn hô ̣đaṭ tiêu chí vườn mâũ 

năm 2019. 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/01/2020 - 10/01/2020 

1. Tâp̣ trung chỉ đaọ thu hoac̣h cây vu ̣đông ; chuẩn bị các điều kiện cho sản 

xuất vụ xuân năm 2020. Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tả lợn Châu Phi. Tiếp tuc̣ triển khai làm thủy lợi nội đồng vụ đông xuân 

2019-2020. 

2. Chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xây dựng 

xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.  

 3. Chỉ đạo các đơn vị tập trung GPMB các dự án đấu giá đất , chuyển mục 

đích sử dụng đất , giao đất; phối hơp̣ kiểm tra, nghiệm thu công đoạn ngoại nghiệp 

công trình đo đạc xã Khánh Cư. Xây dựng kế hoạch, thông báo thu hồi đất để đấu 

giá QSDĐ xã Khánh Mậu, Khánh Cường. 

 4. Tăng cường đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. 

Tham mưu UBND huyện cấp đổi giấy chứng nhâṇ QSDĐ sau đo đạc cho 03 hộ xã 

Khánh Hòa. Chỉ đạo UBND các xã , thị trấn kiểm tra công tác kiểm kê đất đai trên 

địa bàn huyện ; phối hơp̣ giao đất tại thực địa cho các hộ trúng đấu giá quyền sử 
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dụng đất 11 lô xã Khánh Nhạc, 02 lô thị trấn Yên Ninh, 07 lô xã Khánh Cư, 14 lô 

Khánh Thủy, 04 lô xã Khánh Hải; 58 lô Khánh Trung.  

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

6. Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của nhà nước; tuyên truyền mừng Đảng , mừng xuân 2020; tuyên truyền xây 

dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.  

7. Chỉ đạo các trường thực hiện chương trình hoc̣ kỳ II , năm học 2019-2020 

(bắt đầu từ 06/01/2020); tổ chức các hoaṭ đôṇg hưởng ứng ngày Học sinh sinh viên 

09/01. Tổ chức thi Thể duc̣ thể thao học sinh TH, THCS vòng cụm trường (cụm 2); 

kiểm định chất lượng văn hóa lớp 9 theo kế hoạch của Sở GD&ĐT (08/01).  

8. Chỉ đạo tăng cường giám sát bệnh dịch theo mùa và đảm bảo ATTP. Đón 

đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về kiểm tra công tác bảo đảm ATTP dịp Tết 

nguyên đán và mùa Lễ hội năm 2020 (06/01/2020). 

9. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hơp̣ rà soát các đối tượng là hộ nghèo 

và hộ chính sách ưu đãi người có công có khó khăn về nhà ở. Xây dựng kế hoạch 

thăm, tặng quà và trợ giúp xã hội dịp Tết nguyên đán 2020. Phối hợp với Tổ công 

tác của Sở LĐ-TB&XH tổ chức thực chứng đối tượng chất độc hóa học theo Kết 

luận số 1707/KL-LĐTBXH ngày 18/10/2019 của Sở LĐ-TB&XH. 

10. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Tăng cường tuần tra, đảm bảo ANCT, 

TTATXH, ATGT. Làm tốt công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo 

đúng quy định; chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC của công dân. 

Trên đây là một số công tác trọng tâm trong tuần, 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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