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HUYỆN YÊN KHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 38/THT-UBND Yên Khánh, ngày  21 tháng 9 năm 2020 

 
TÌNH HÌNH TUẦN 

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

 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 18/9/2020 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản 

a) Sản xuất nông nghiệp 
- Trồng trọt: Chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ mùa 2020. Đến nay 

toàn huyện đã có 7.562 ha lúa trỗ. Tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ đông 

năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020.  

- Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản: Chỉ đạo tăng cường giám sát tình hình 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo các đơn vị quản lý công tác tái đàn, 

tăng đàn lợn đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tổ chức triển khai tháng tổng vệ sinh, 

khử trùng tiêu độc môi  trường phòng chống dịch bệnh. 

b) Thủy lợi - PCTT: Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Công trình: 

Nạo vét sông Ngòi Ngang từ xóm 1 xã Khánh Thành đến trạm bơm Khánh Công 

kết hợp nâng cấp đường cứu hộ trọng điểm huyện Yên Khánh. Chấp thuận đơn 

vị tư vấn đáp ứng năng lực: thực hiện khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

công trình nâng cấp bờ hữu sông 5 xã đoạn từ cống xóm Chạ Khánh Hội đến 

cống Cồn xã Khánh Mậu; khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình 

đoạn đê Tả sông Mới từ cống Giếng Méo đến cầu Đầm xã Khánh Mậu.  

c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB: Chấp thuận năng lực đơn vị thực 

hiện 05 gói thầu
1
. Trình Tỉnh thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây 

dựng mới nhà làm việc trụ sở Huyện ủy Yên Khánh; Xây dựng trường tiểu học 

xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (giai đoạn I); Xây dựng trường THCS xã 

Khánh Phú, huyện Yên Khánh (giai đoạn I). Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát 

Công trình: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn tại khu dân cư phía sau Huyện đội, 

xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh. 

 d) Tài nguyên và môi trường – GPMB: Thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Hải 1 của Công ty TNHH 

Khánh Hải Land. Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn công trình xây dựng sơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá QSD 

đất tại khu dân cư đường Thanh niên và khu đường trung tâm xã Khánh Lợi. 

- Công tác bảo vệ môi trường: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn 

làm tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.  

- Công tác GPMB, thu hồi đất để thực hiện các dự án: Trình tỉnh phê 

duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự 

án xây dựng hệ thống công kiểm soát ngăn mặn và nâng cấp đê Dưỡng Điềm, 

                                           
1
 Giám sát thi công công trình Đường vào sân vận động Khánh Thủy; Điều tra, khảo sát bom mìn vật nổ; Tư vấn 

giám sát công trình Xây dựng tuyến đường từ cống sông Bốt 2 đến cống Hiếu Thuận xã Khánh Mậu; Tư vấn 

khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn tại khu 

dân cư xóm 1 xã Khánh Thiện; Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Quy hoạch chi tiết điểm 

dân cư nông thôn tại khu trung tâm xã Khánh Tiên. 
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kết hợp nâng cấp bờ sông thành đường cứu hộ, cứu nạn chống xâm nhập mặn, 

phục vụ phòng chống lụt bão liên huyện Yên Khánh - Kim Sơn; dự án xây dựng 

khu đô thị số 2 tại thị trấn Yên Ninh. 

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

Tỉnh: giao đất để thực hiện đấu giá QSD đất tại khu dân cư giáp khu tái định cư 

B, Khánh Hòa; phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá 43 lô còn lại tại các xã 

Khánh Nhạc, Khánh Thành, thị trấn Yên Ninh. 

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

trong tuần đaṭ 2,081 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối: 1,081 tỷ đồng. Lũy kế 

thu ngân sách trên địa bàn đạt 167,442 tỷ đồng (bằng 86,679% KH tỉnh giao, 

34,39% KH huyện giao đầu năm, đạt 22,35% so với kế hoạch huyện giao điều 

chỉnh). Lũy kế thu trong cân đối ngân sách 58,626 tỷ đồng (bằng 82,46% dự 

toán). Thu tiền sử dụng đất: 106,898 tỉ đồng (bằng 89,08% so với kế hoạch tỉnh 

giao, đạt 26,19% so với kế hoạch huyện giao đầu năm, đạt 15,82% kế hoạch huyện 

giao điều chỉnh).  

2.  Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

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

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Đại hội đảng 

bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Thi đua Yêu 

nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V, giai đoạn 2020-2025; triển khai làm pano ảnh 

tham gia trương bày phục vụ Đại hội thi đua tỉnh Ninh Bình tại Trung tâm hội 

nghị tỉnh. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền để 

người dân cài đặt phần mềm ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm 

Covid - 19 (F0) Bluezone; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu 

dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh đối với các hộ kinh doanh dịch vụ 

văn hoá. 

b) Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, Sở 

GD&ĐT, chỉ đạo điều tra, cập nhật số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở các xã, 

thị trấn. Tổ chức kiểm tra nền nếp chuyên môn các nhà trường đầu năm học. 

Chuẩn bị các điều kiện tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VII. 

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

chống dịch Covid-19: Tiếp tục thực hiện việc rà soát và quản lý người có nguy 

cơ với dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; quản lý, theo dõi người đã hoàn thành 

cách ly ở các khu cách ly tập trung trở về địa phương. Phối hợp với Sở Y tế 

kiểm tra 02 phòng khám đa khoa tư nhân. Xây dựng kế hoạch kiểm tra ATTP 

trong dịp tết Trung thu; kiểm tra 2 bếp ăn tập thể doanh nghiệp, kiểm tra giám 

sát 6 cơ sở dịch vụ ăn uống, chỉ đạo tuyến về ATTP xã Khánh Trung và Khánh 

Lợi. Phối hợp với bệnh viện Phổi tỉnh triển khai kế hoạch khám sàng lọc bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính cho người dân có nguy cơ tại 19 xã, thị trấn. 

d) Chính sách xã hội: Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn chỉnh hệ thống sổ 

quản lý, theo dõi người có công và thân nhân. Chỉ đạo xã Khánh Hội, Khánh 

Mậu tiến hành nghiệm thu, bàn giao 17 con giống cho 17 hộ gia đình nghèo, cận 
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nghèo tham gia Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thông qua hỗ trợ nuôi 

trâu, bò sinh sản. Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 

2020. 

 3. Lĩnh vực Nội chính - Xây dựng chính quyền 
a) Quân sự, quốc phòng: Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực 

ban, trực SSCĐ. Tiếp tục hoàn thiện Quyết tâm A; Kế hoạch A3; Kế hoạch Phòng 

thủ dân sự. Tổ chức huấn luyện dân quân binh chủng theo kế hoạch. Tổng hợp 

thông tin liệt sỹ, quân nhân mất tin, mất tích. 

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 01 vụ Đánh bạc tại Khu 

công nghiệp Khánh Phú. Vi phạm pháp luật xảy ra 9 vụ, trong đó: 03 vụ Đánh 

bạc, 03 vụ Sử dụng trái phép chất ma túy, 01 vụ Vi phạm về kinh tế, 01 vụ Vi 

phạm về môi trường, 01 vụ xâm hai chỗ ở của người khác. Tai tệ nạn xã hội xảy 

ra 03 vụ, trong đó: 02 vụ Tai nạn giao thông tại địa bàn xã Khánh Hải và địa bàn 

xã Khánh Phú. Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông phát hiện xử lý 28 trường 

hợp với 74 lỗi vi phạm, phạt 31.650.000 đồng, tạm giữ 16 xe mô tô, xử lý 10 

trường hợp vi phạm về nồng độ cồn phạt 107.500.000đ tạm giữ 10 phương tiêṇ 

các loại. 

c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền: Tiếp tục tổ chức rà soát điều 

kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên 

toàn huyện. Hướng dẫn ngành Giáo dục và Đào tạo đăng ký thi đua khen thưởng 

năm học 2020-2021. 

d) Tình hình xử lý hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử 

Từ ngày 10/9 đến 17/9/2020 trên hệ thống một của điện tử toàn huyện xử lý 

447 hồ sơ, các xã không xử lý hồ sơ là: Khánh Hòa, Khánh An, Khánh Cư, Khánh, 

Khánh Thiện, Khánh Hồng, Khánh Nhạc, Khánh Công, Khánh Thủy. 

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. 

Đăng ký bổ sung xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020. Đón đoàn kiểm tra của 

BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh về kiểm tra xã đạt 

chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2013-2020. 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 19/9/2020 – 25/9/2020 

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

điều tra và phòng trừ sâu bệnh các cây trồng vụ mùa 2020. Chỉ đạo các xã, thị 

trấn tổ chức Hội nghị triển khai sản xuất vụ đông năm 2020. Tăng cường giám 

sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. 

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

dựng xa ̃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: xây 

dựng tuyến đường Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (phần mở rộng); đấu giá QSD đất 

tại xã Khánh Mậu. Tổ chức kê khai, kiểm đếm đối với hộ gia đình, cá nhân có đất 

đai, tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trụ sở Kho bạc nhà nước. 
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4. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn huyện.  

5. Tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng 

bộ huyện lần thứ XXIV và tuyên truyền đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 

XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V, 

giai đoạn 2020-2025; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tích cực 

tuyên truyền đề cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền 

cài đặt phần mềm ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm Covid - 19 (F0) 

Bluezone, phần mềm ứng dụng khai báo sức khỏe hàng ngày nCov. Kiểm tra 

các cơ sở tín ngưỡng, các di tích lịch sử về việc xây dựng và quản lý đảm bảo 

đúng pháp luật.  

6. Chỉ đạo triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19, tiếp tục rà soát, lập danh sách, giám sát các trường hợp đi về từ vùng dịch. 

Chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn kiểm tra ATTP tết Trung thu của của 

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

phòng chống dịch bệnh theo mùa. 

7. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện Quy chế dân chủ  và tổ chức Hội nghị 

CB,CC,VC và lao động hợp đồng, năm học 2020-2021. Tập trung công tác điều 

tra, cập nhật số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở các xã, thị trấn. 

8. Đề nghị Tỉnh: giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 4 đối tượng theo 

Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giám định hưởng chất độc 

hóa học cho 02 đối tượng. Tổ chức kiểm tra: công tác quản lý, chi trả trợ cấp 

người có công và xét duyệt quản lý Bảo trợ xã hội ở các xã, thị trấn; các lớp dạy 

nghề cho lao động nông thôn tại các xã Khánh Lợi, Khánh Mậu. 

9. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự huyện. 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 bộ ; tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid - 

19. Tăng cường tuần tra đảm bảo ATGT, trật tự công cộng trên địa bàn, phối 

hợp với Phòng PK02 Công an tỉnh tuần tra, kiểm tra xử lý thanh thiếu niên vi 

phạm ATGT, vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng...  

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 38 và một số nhiệm vụ 

trọng tâm tuần 39, 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 
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