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TÌNH HÌNH TUẦN 

 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 25/9/2020 

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 thu hoạch 20 ha lúa mùa, năng suất ước đạt 56,1 tạ/ha; đã trồng 

đươc̣ 10 ha ngô, 100 ha rau các loại. Tổng hợp, rà soát diện tích đất bỏ hoang trên 

địa bàn huyện. 

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

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.  

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. Đề nghi ̣ Ban Qu ản lý khu công 

nghiêp̣ tỉnh thường xuyên tổ chức giải tỏa bèo, nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh 

Điều Hòa thuôc̣ Khu công nghiêp̣ Khánh Phú. 

c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB:  Chấp thuận năng lực gói thầu thẩm 

định giá, tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng đài phun nước và 

trồng cây trồng hoa khu vực trung tâm. Hiêp̣ y với Sở Xây dựng Quy hoạch chi tiết 

điểm dân cư nông thôn tại khu dân cư phía sau Huyện đội, xã Khánh Vân. Đề nghị tỉnh 

xem xét duy tu, chỉnh trang đường ĐT.418B đoạn qua xã Khánh Nhạc và đề xuất 

nhu cầu bố trí biển báo an toàn giao thông. 

d) Tài nguyên và môi trường – GPMB: Đề nghi ̣ tỉnh phê duyệt điều chỉnh 

quy mô, địa điểm và số lượng công trình dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 và đăng ký danh mục dự án phải thu hồi đất, danh mục dự án có 

nhu cầu chuyển mục đích trồng lúa để thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn huyện. 

 - Công tác bảo vệ môi trường: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020”. 

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

duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện 02 dự 

án
1
; thu hồi đất, giao đất để mở rộng chùa vệ Yên Vệ tại xã Khánh Phú. Xây 

dựng Kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng khuôn viên và xây dựng các 

hạng mục phụ trợ lăng mộ Vũ Duy Thanh tại xã Khánh Hải. Chỉ đạo rà soát đối 

tượng, diện tích thu hồi đất để thực hiện đấu giá QSDĐ tại khu trung tâm (giai 

đoạn 1); khu xóm Chạ, xã Khánh Hội. Bàn giao mốc, tọa độ, tim tuyến công trình 

                                           
1
 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá QSDĐ tại khu nhà văn hóa xóm 5 Nam 

Cường, Khánh Cường; xây dựng tuyến đường vào khu công nghiệp Khánh Phú với đê Hữu sông Đáy tại xã 

Khánh Phú. 
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Xây dựng CSHT phục vụ đấu giá QSDĐ tại khu dân cư Sành Tây, xóm 10A, xã 

Khánh Nhạc. 

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

tỉnh phê duyêṭ giá khởi điểm  đấu giá QSD 110 lô đất làm nhà ở taị xa ̃Khánh Hòa ; 

giao đất để thực hiện dự án xây dựng CSHT phục vụ đấu giá QSDĐ tại xã Khánh 

Hồng. Quyết điṇh đấu giá, phê duyêṭ phương án đấu giá  QSDĐ 110 lô đất làm nhà 

ở tại xã Khánh Hòa . Tổ chức Hôị nghi ̣ xem xét, giải quyết hồ sơ xin giao đất cho 

nhân dân làm nhà ở tại các xã Khánh Hòa, Khánh Phú, Khánh An, Khánh Cư, 

Khánh Vân. 

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

trong tuần đaṭ 1,6 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối: 1,6 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân 

sách trên địa bàn đạt 169,046 tỷ đồng (bằng 87,5% KH tỉnh giao, 35,12% KH 

huyện giao đầu năm, đạt 22,57% so với kế hoạch huyện giao điều chỉnh). Lũy kế thu 

trong cân đối ngân sách 60,23 tỷ đồng (bằng 84,71% 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 

trưng 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 các cơ sở tín ngưỡng tại 02 xã Khánh Tiên, Khánh Lợi. 

b) Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường trường nghiêm túc thực hiện 

chương trình HKI năm học 2020-2021; quản lý tốt các khoản thu đầu năm học, 

không để tình trạng thu trái quy định xảy ra ở các nhà trường. Tổ chức và tham gia 

thi đấu trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VII , vòng 

cụm huyện tại Yên Khánh . Chỉ đạo trường Mầm non Khánh Vân ; Tiểu hoc̣ Khánh 

Vân, Khánh Công; THCS Khánh Công đón đoàn khảo sát của Ban Văn hóa – Xã 

hội tỉnh (24/9). Chỉ đạo điều tra, cập nhật số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở các 

xã, thị trấn. 

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. Làm việc với  đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP số 2 của tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm ATTP Tết Trung thu trên địa 

bàn huyện. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh điều tra dinh dưỡng 

cho 255 trẻ dưới 5 tuổi tại các xã Khánh Tiên, Khánh Cường, Khánh Thành, 

Khánh Trung, Khánh Nhạc, Khánh Hồng. 
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d) Chính sách xã hội: Đề nghị tỉnh giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 04 

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. 

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. Quyết điṇh kiêṇ toàn Hôị đồng nghiã vu ̣quân sư ̣huyêṇ . Triển khai 

thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. Xây dựng kế hoạch binh chủng; kế hoạch phúc tra, xét duyệt nguồn đối 

với các xã, thị trấn. 

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

điạ bàn huyêṇ đảm bảo . Vi phạm pháp luật xảy ra 02 vụ trộm cắp tài sản tại xã 

Khánh Thủy, Khánh Hòa; 01 vụ đốt nhà taị xa ̃Khánh Nhac̣ . Tai tệ nạn xã hội xảy 

ra 01 vụ tư ̣tử taị xa ̃Khánh Nhac̣ . Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông xử lý 28 

trường hơp̣ với 49 lỗi vi phaṃ, phạt 64.750.000 đồng, tạm giữ 11 phương tiêṇ các 

loại; xử lý 01 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn phạt 7.000.000đ, tạm giữ 01 xe 

mô tô. Bố trí 90 đồng chí đảm nhiêṃ chức danh Công an xa ̃taị 18 xã (mỗi xa ̃ 05 

đồng chí). Làm việc với Đoàn Thanh tra Công an tỉnh thanh tra công tác PCCC 

trên điạ bàn huyêṇ. 

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. Quyết định bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng TN&MT huyện, 01 Phó 

Chánh Văn phòng HĐND &UBND huyện; điều động 01 công chức từ Phòng 

GD&ĐT đến nhận công tác tại Phòng VH&TT huyện; tiếp nhận và phân công 

công tác 02 viên chức ngành GD&ĐT từ nơi khác chuyển đến. Quyết định điều 

chỉnh phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo 

Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND huyện năm 2020.  

 - Cải cách hành chính :Chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức chuyển giao, tập 

huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tới các đơn 

vị xã, thị trấn, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. 

-  Công tác thi đua, khen thưởng: Khen thưởng 10 tập thể và 05 cá nhân có 

nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. 

d) Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Ngày 24/9/2020, 

tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đại diện Thường trưc̣ HĐND huyện chủ trì tiếp 01 

công dân thị trấn Yên Ninh. 

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

Từ ngày 18/9 đến 25/9/2020 trên hệ thống một cửa điện tử toàn huyện xử lý 

328 hồ sơ, các xã không xử lý hồ sơ là: Khánh An, Khánh Hồng, Khánh Thiêṇ, 

Khánh Công, Khánh Thủy, Khánh Hòa. 

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. 
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Quyết định kiêṇ toàn Hội đồng thẩm định công nhận thôn (xóm) đạt chuẩn tiêu chí 

Khu dân cư NTM kiểu mẫu huyện năm 2020. Xây dưṇg Kế ho ạch tổ chức thẩm 

điṇh thôn, xóm đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020. 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 26/9/2020 – 02/10/2020 

1. Chỉ đạo các đơn vị tập trung thu hoac̣h lúa và các cây trồng vụ mùa 2020. 

Triển khai bồi dưỡng kiến thức về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp 

huyện năm 2020. Tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản cho các hộ 

tham gia dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 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. Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB 

thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (phần mở 

rộng).  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. Xây dựng kế hoạch thu hồi 

đất, thông báo thu hồi đất để thực hiện đấu giá QSDĐ khu Sành Tây , xã Khánh 

Nhạc; tổ chức kê khai , kiểm đếm đối với 10 hộ chưa kê khai. Chỉ đạo UBND thị 

trấn Yên Ninh phối hơp̣ làm việc với 02 hộ có đất bị thu hồi để thực hiện dư ̣án Xây 

dựng khu đoàn thể huyện về phương án bồi thường và dự kiến khu tái định cư. 

4. Hoàn thiện kiểm kê đất đai cấp huyện. Đề nghi ̣ tỉnh giao đất để đấu giá 

QSDĐ tại xã Khánh Mậu.  

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

6. 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.  

7. 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. Kiểm 

tra bảo đảm ATTP tết Trung thu của các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. 

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 chân tay miệng và bệnh bạch hầu. 

8. Chỉ đạo các trường nghiêm túc thực hiện chương trình HKI năm học 

2020-2021; 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. Tham gia thi đấu 

trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VII. 
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9. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức đi thăm, tặng quà nhân dịp ngày Người cao 

tuổi Việt Nam 01/10 và Tết Trung thu năm 2020. Tổng hơp̣ tình hình thực hiện Đề án 

hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. 

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

phòng thủ dân sự; xây dựng Kế hoạch, tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 

2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 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. 

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 39 và một số nhiệm vụ trọng 

tâm tuần 40, 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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