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TÌNH HÌNH TUẦN 

 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 02/10/2020 

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 200 ha lúa mùa, năng suất ước đạt 56,2 tạ/ha; đã trồng 

đươc̣ 30 ha ngô, 5 ha bí xanh, 120 ha rau các loại. Triển khai bồi dưỡng kiến thức 

về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp huyện năm 2020. 

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

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; rà soát, thống kê tổng đàn lợn trên địa bàn huyện. 

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. Phê duyệt phương án kỹ thuật 

khảo sát xây dựng 04 Công trình
1
.  

c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB:  Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án Xây dựng CSHT phục vụ đấu giá QSDĐ tại khu dân cư đường Thanh 

niên và khu đường trung tâm xã Khánh Lợi. Phê duyệt dự án Quy hoạch chi tiết 

điểm dân cư nông thôn tại khu dân cư phía sau Huyện đội, xã Khánh Vân. Phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng 02 công trình: Xây dựng trường tiểu học và  THCS xã 

Khánh Phú (giai đoạn I). 

d) Tài nguyên và môi trường – GPMB: Phê duyệt đề cương dự án quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện 

Yên Khánh.  

 - Công tác GPMB, thu hồi đất để thực hiện các dự án: Bàn giao mốc quy 

hoạch, cao độ, tim, mặt bằng phục vụ triển khai thi công công trình Xây dựng 

trường tiểu học và THCS xã Khánh Phú (giai đoạn I). Rà soát tiến độ thu h ồi đất, 

các khu đấu giá QSDĐ . Tổ chức kê khai, kiểm đếm đối với 10 hộ chưa kê khai để 

thực hiện đấu giá QSDĐ khu Sành Tây, xã Khánh Nhạc; kiểm đếm bổ sung đối với 

các hộ gia đình, cá nhân có ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB sau 

niêm yết công khai thuộc dự án Cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình với QL1, đoaṇ qua xa ̃

Khánh Hòa. 

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

lập Hội đồng lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản và giám sát thực hiện phiên đấu giá 

QSDĐ trên địa bàn huyện. Phối hợp với Sở TN&MT, Sở Tài chính xác định giá 

khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất tại xã Khánh Thành, Khánh Nhạc và 

                                           
1
 Nâng cấp bờ hữu sông 5 xã đoạn từ cống xóm Chạ Khánh Hội đến cống Cồn xã Khánh Mậu; Nạo vét 

nâng cấp bờ sông Đồng Tướt đoạn qua khu dân cư xóm 1, xóm 9 xã Khánh Nhạc; Sửa chữa, nâng cấp cấp bách 

cống thông nước sông trục xóm 4 Khánh Cường phục vụ phòng chống thiên tai; Nạo vét các tuyến kênh trục xã 

Khánh Lợi. 
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thị trấn Yên Ninh. Đề nghi ̣ tỉnh giao đất thưc̣ hiêṇ dư ̣án xây dưṇg CSHT phuc̣ vu ̣

đấu giá QSDĐ taị xa ̃Khánh Hải. 

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

ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành khí tượng 

thủy văn Việt Nam; lồng ghép công tác truyền thông về bảo vê ̣môi trường với vai 

trò của công tác khí tượng thủy văn chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 

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

trong tuần đaṭ 1,57 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối: 1,57 tỷ đồng. Lũy kế thu 

ngân sách trên địa bàn đạt 170,62 tỷ đồng (bằng 88,31% KH tỉnh giao, 35,45% KH 

huyện giao đầu năm, đạt 22,78% so với kế hoạch huyện giao điều chỉnh). Lũy kế thu 

trong cân đối ngân sách 61,8 tỷ đồng (bằng 86,92% 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 yêu nước tỉnh Ninh Bình. Tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu 

dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Xây dưṇg Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn an ninh mạng 

giai đoạn 2021-2025. Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ 

toàn dân và giải Việt dã huyện Yên Khánh. 

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

chương trình HKI năm học 2020-2021; tham gia thi đấu trong chương trình Hội 

khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VII. Tổ chức  Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2020 theo quy định (từ 01-09/10). Tiếp tuc̣ 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. Chuẩn bị các điều kiêṇ tổ chức 

hội thi Tay nghề điều dưỡng giỏi năm 2020.  

d) Chính sách xã hội: Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, chi trả trợ cấp 

người có công và xét duyệt quản lý Bảo trợ xã hội tại 09 xã: Khánh Hòa, Khánh 

An, Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh Hải, Khánh Hồng, Khánh Hội, Khánh Mậu, 

Khánh Cường. Thành lập các đoàn đi  thăm, tặng quà nhân dịp ngày Người cao tuổi 

Việt Nam 01/10 và 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. Chuyển nghĩa vụ quân sự cho các thí sinh thi đỗ vào các trường đại 

học, cao đẳng năm 2020. Tổ chức sơ kết đợt thi đua cao điểm “30 ngày đêm hành 
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động kiểu mẫu” và phát động thi đua  đột kích tháng hành động kiểu mẫu kỷ niệm 75 

năm ngày thành lập LLVT Quân khu 3. Đưa sỹ quan dự bị đi bổ túc cấp đại đội tại 

e855 về địa phương. 

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 Trôṃ cắp tài sản taị xa ̃

Khánh Cư. Vi phaṃ pháp luâṭ xảy ra 04 vụ, trong đó: 01 vụ Tàng trữ vũ khí thô sơ 

tại thị trấn Yên Ninh , 01 vụ cháy tại x ã Khánh Cư , 01 vụ Hủy hoại tài sản tại thị 

trấn Yên Ninh, 01 vụ Cố ý gây thương tích tại xã Khánh Cư . Tai, tê ̣naṇ xa ̃hôị xảy 

ra 03 vụ, trong đó : 02 vụ tai nạn giao thông tại xã Khánh Trung và thị trấn Yên 

Ninh, làm 02 người chết khi đang cấp cứu taị Bêṇh viêṇ Đa khoa tỉnh; 01 vụ bị ngã 

chết taị xa ̃Khánh Phú . Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông xử lý 39 trường hơp̣ 

với 81 lỗi vi phaṃ , phạt 52.900.000 đồng, tạm giữ 19 phương tiêṇ các loaị ; xử lý 

02 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn phạt 11.500.000đ, tạm giữ 02 xe mô tô.  

c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền:  Quyết định điều động chuyển 

công tác ra ngoài huyện đối với 01 viên chức ngành GD&ĐT. Quyết định tiếp 

nhận và phân công công tác đối với 04 viên chức ngành GD&ĐT từ huyện khác 

chuyển đến. Tiếp tục rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng đối với cán 

bộ, công chức, viên chức huyện Yên Khánh. Hiêp̣ y với Sở Nội vụ chuyển xếp 

chức danh, xếp ngạch, bậc, hệ số lương đối với 04 cán bộ cấp xã. 

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

Từ ngày 25/9 đến 01/10/2020 trên hệ thống một cửa điện tử toàn huyện xử lý 

456 hồ sơ, các xã không xử lý hồ sơ là: Khánh Hòa, Khánh Hội, Khánh Hồng, Khánh 

An, Khánh Công, Khánh Thủy, Khánh Thiêṇ. 

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 03/10/2020 – 09/10/2020 

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

tổ chức sản xuất vụ đông 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. Dự kiến chi phí GPMB các 

khu đấu giá năm 2021 phục vụ ứng vốn Quỹ Đầu tư. Xây dựng kế hoạch thu hồi 

đất, thông báo thu hồi đất; đề nghị tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để GPMB thực hiện 

đấu giá QSDĐ khu Sành Tây, xã Khánh Nhạc.  

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

QSDĐ tại xã Khánh Mậu. Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền 

sử duṇg 43 lô đất tại xã Khánh Thành, Khánh Nhạc và thị trấn Yên Ninh.  

5. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn huyện.  
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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;  tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; 

tuyên truyền 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. Phối 

hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức lớp tập huấn về quản lý 

ATTP cho cán bộ cấp huyện và cấp xã. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn bảo đảm an 

toàn thực phẩm và tăng cường phòng chống dịch bệnh theo mùa. 

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

2020-2021. Tổ chức Tu ần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 theo quy định 

(từ 01-09/10). Chuẩn bi ̣ các điều kiêṇ làm viêc̣ với Đoàn Sở GD&ĐT kiểm tra việc 

thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách (từ 02-15/10). 

9. Làm việc với đoàn giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về giám sát 

việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Chỉ đạo 

UBND các xã, thị trấn thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm 

việc tại Nhật Bản – Khóa 9 năm 2020. Tiếp tục 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. 

10. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Kiện toàn Hội đồng 

NVQS huyện. 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 40 và một số nhiệm vụ trọng 

tâm tuần 41, 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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