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

HUYỆN YÊN KHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 53/THT-UBND Yên Khánh, ngày  04 tháng 01 năm 2020 

 

TÌNH HÌNH TUẦN 

 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 31/12/2020 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản 

a) Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt: Chỉ đạo các đơn vị cày ải, vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị các 

điều kiện sản xuất vụ xuân năm 2021. Đến nay toàn huyện cày ải 7.200 ha 

(=100%DTKH). 

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

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các biện 

pháp khống chế dịch tả lợn Châu Phi và chủ động, tăng cường các biện pháp 

phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Công bố hết dịch tả lợn Châu 

Phi tại xã Khánh An. Đến ngày 30/12/2020, có 13 xã, thị trấn công bố dic̣h tả lơṇ 

Châu Phi
1
, tổng số lợn tiêu hủy là 814 con, trọng lượng tiêu hủy 58.384 kg.  

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

tai tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện. 

c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB: Chỉ đạo UBND thị trấn Yên Ninh thực 

hiện quản lý quy hoạch, trật tư xây dựng trên địa bàn. Phê duyệt dự án Quy hoạch 

chi tiết điểm dân cư nông thôn tại khu trung tâm xã Khánh Tiên. Phê duyệt Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 07 công trình
2
. 

d)Tài nguyên và môi trường – GPMB:  Đề nghi ̣ tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 huyện Yên Khánh. Phối hợp với Sở TN&MT tổ chức kiểm tra 

nghiệm thu công đoạn nội nghiệp công trình Đo vẽ lại bản đồ địa chính, chỉnh lý 

biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Khánh Hồng. 

 - Công tác GPMB, thu hồi đất để thực hiện các dự án: Quyết định thu hồi 

đất; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất để thực hiện 02 dư ̣án: Dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa 

đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL 1A, đoaṇ qua xã Khánh Hòa
3
; dự án 

xây dựng hệ thống cống kiểm soát ngăn mặn và nâng cấp đê Dưỡng Điềm, kết hợp 

nâng cấp bờ sông thành đường cứu hộ, cứu nạn chống xâm nhập mặn, phục vụ 

chống lụt bão liên huyện Yên Khánh – Kim Sơn tại các xã Khánh Thủy, Khánh 

Hội, Khánh Nhạc
4
.
 

                                           
1
 Khánh Tiên, Khánh Hội, Khánh Lợi, Khánh Cường, Khánh Mậu, Khánh Thủy, Khánh Thiện, Khánh 

Nhạc, Khánh Trung, Khánh Hải, Khánh Thành, Khánh Hòa và Thị trấn Yên Ninh. 
2
 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện đoạn từ Cầu Tiến đến đường tỉnh ĐT.481B, xã Khánh Hội; Cải tạo 

nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Khánh; Cải tạo các hạng mục phụ trợ trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn; Duy tu đường 

Khánh Ninh, thị trấn Yên Ninh; Xây dựng lán xe và nâng cấp một số thiết bị điện tử tại Trung tâm Văn hóa; Sửa 

chữa một số hạng mục cơ quan đoàn thể, mua sắm một số trang thiết bị văn phòng; Xây dựng hệ thống rãnh thoát 

nước từ sông Đầm Vân đến hộ gia đình bà Trần Thị Tho (số nhà 100) bên phía Tây và chỉnh trang vỉa hè, rãnh thoát 

nước đoạn Trung tâm văn hóa cũ bên phía Đông đường Lê Thánh Tông. 
3
 bồi thường, hỗ trợ 8.953.184.000 đồng cho 80 hộ. 

4
 tổng diện tích thu hồi: 29.099,61m

2
; bồi thường, hỗ trợ 7.673.340.000 đồng cho 70 hộ. 
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 - Công tác giao đất, đấu giá QSDĐ: Quyết định giao đất tái định cư cho 05 

hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng 

tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL 1A, đoaṇ qua 

xã Khánh Hòa (giai đoạn 3, hoàn thiện quy mô cao tốc) để làm nhà ở.   

 - 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.  

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

trong tuần  đaṭ 71,97 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối giảm 2,32 tỷ đồng (điều 

chỉnh lại do hạch toán nhầm ), thu tiền sử duṇg đất 74,29 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân 

sách trên địa bàn đạt 800,12 tỷ đồng (bằng 414,14% KH tỉnh giao, 166,23% KH 

huyện giao đầu năm, đạt 106,6% so với kế hoạch huyện giao điều chỉnh). Lũy kế thu 

trong cân đối ngân sách 91,41 tỷ đồng (bằng 128,57% dự toán). Thu tiền sử dụng 

đất: 706,26 tỷ đồng (bằng 588,55% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 173,05% so với kế 

hoạch huyện giao đầu năm, đạt 104,27% kế hoạch huyện giao điều chỉnh).  

Lũy kế chi ngân sách trên địa bàn đạt 1.166,38 tỷ đồng đạt 132,55% so với dự 

toán đầu năm; 105,19% so với dự toán điều chỉnh (Chi ngân sách cấp huyện: 866,32 

tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã: 300,07 tỷ đồng).  
 

 

 

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 thành công Đại 

hội đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới Đại hội 

lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền , tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Dương 

lịch và chào đón năm mới 2021; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

dịch tả lợn Châu Phi; 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 nhà trường thực hiện nghiêm túc 

chương trình HKI năm học 2020-2021; các trường THCS tổ chức kiểm tra chất 

lượng học kì 1 năm học 2020-2021. Tổ chức tổng kết Hôị thi giáo viên daỵ giỏi 

THCS cấp huyêṇ . Làm việc với Đoàn đánh giá ngoài của Sở GD &ĐT khảo sát 

chính thức trường mầm non Khánh Vân đạt kết quả tốt .  Chỉ đạo tập huấn đội 

tuyển học sinh tiểu học tham gia Giao lưu An toàn giao thông, đội tuyển HSG lớp 

9 dự thi cấp tỉnh. 

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

chống dịch Covid-19: Triển khai rà soát những người đi về điạ bàn huyêṇ từ thành 

phố Hồ Chí Minh từ ngày 18/11/2020 đến nay; quản lý, theo dõi người đã hoàn 

thành cách ly ở các khu cách ly tập trung trở về địa phương. Phối hợp với Bệnh viện 

phục hồi chức năng tỉnh tổ chức khám phân loại người khuyết tật; tập huấn cài đặt 

và sử dụng phần mềm quản lý người khuyết tật. Tổ chức thẩm điṇh người khuyết 

tâṭ taị xa ̃Khánh Hồng.  

d) Chính sách xã hội: Chỉ đạo rà soát đối tượng người có công và thân 

nhân liệt sỹ đến niên hạn điều dưỡng năm 2021. Tổng hợp kết quả chính thức hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2020, kết quả: toàn huyện có 

914 hộ nghèo (chiếm 1,92%), 1.531 hộ cận nghèo (chiếm 3,21%), 16.257 hộ có 

MSTB (34,11%). 
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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.  Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục khám tuyển bổ sung bảo đảm chỉ tiêu giao 

quân năm 2021. Tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng Dự bị 

động viên. 

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 Tàng trữ trái phép chất ma 

túy tại xã Khánh Thủy. Vi phaṃ pháp luâṭ xảy ra  06 vụ, trong đó: 01 vụ Cố ý gây 

thương tích tại thị trấn Yên Ninh, làm 01 người bi ̣ thương; 02 vụ Vi phaṃ về môi 

trường tại xã Khánh Tiên, Khánh Trung; 01 vụ Sử duṇg trái phép chất ma túy tại xã 

Khánh Nhạc; 01 vụ Vi phạm về kinh tế tại xã Khánh Hôị. Tổ chức tuần tra, kiểm soát 

giao thông xử lý 39 trường hơp̣ với 76 lỗi vi phaṃ, phạt 86.700.000 đồng, tạm giữ 11 

phương tiêṇ các loaị; xử lý 11 trường hơp̣ vi phaṃ nồng đô ̣cồn với 11 lỗi vi phaṃ, 

phạt 56.500.000 đồng, tạm giữ 11 phương tiêṇ các loaị. 

c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền: Tổ chức thành công kỳ hop̣ thứ 

17, HĐND huyêṇ khóa XIV , nhiêṃ kỳ 2016-2021. Quyết định nâng lương thường 

xuyên đối với 06 cán bộ công chức cấp xã. Hướng dẫn UBND xã Khánh Lợi tổ 

chức lễ Truy tặng Danh hiệu Vinh dự nhà nước cho 02 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

Tổng hợp bình xét thi đua khen thưởng năm 2020. 

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

31/12/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đại diện Lãnh đạo UBND  huyện chủ 

trì tiếp 05 công dân, bao gồm: thị trấn Yên Ninh 04, Khánh Lợi 01. 

đ) Cải cách hành chính: Tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học phục vụ đánh 

giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2020. 

Tình hình xử lý , giải quyết hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử: Từ ngày 

23/12 đến 30/12/2020 trên hệ thống một cửa điện tử toàn huyện xử lý 352 hồ sơ, 

các xã không xử lý hồ sơ là: Khánh Công, Khánh Thủy, Khánh Nhạc, Khánh Hòa, 

Khánh Hội, Khánh An, Khánh Cường, Khánh Mậu.  

Tình hình thưc̣ hiêṇ viêc̣ ký số văn bản : Các đơn vị chưa thực hiện việc ký 

số văn bản : phòng TC -KH, UBND các xa ̃Khánh An , Khánh Cư , Khánh Hải , 

Khánh Mậu, Khánh Thủy, Khánh Hội. 

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 

NTM, xây dựng xa ̃ NTM kiểu mâũ , khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Tổ chức 

thẩm định các thôn, xóm đề nghị xét công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 01/01/2021 – 08/01/2021 

1. Chỉ đạo các đơn vị triển khai sản xuất vụ xuân năm 2020; thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện tốt công tác PCTT và 

TKCN trên điạ bàn huyêṇ. 

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.  
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 3. Tâp̣ trung GPMB các khu đấu giá QSDĐ . Tổ chức kê khai, kiểm đếm đối 

với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đấu giá QSDĐ tại 

khu trung tâm, khu xóm Chạ, xã Khánh Hội, đường ĐH52. Công khai phương án 

bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện đấu giá QSDĐ tại khu nhà văn hóa xóm 5, 

Nam Cường, Khánh Cường. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã làm tốt 

công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. 

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

5. Tiếp tục tuyên truyền thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 

XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền 

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

19, dịch tả lợn Châu Phi. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần 

chúng huyện Yên Khánh năm 2021; kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

huyện Yên Khánh lần thứ VI, tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình 

lần thứ VII (2021-2022) và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

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. Chỉ đạo 

các xã, thị trấn bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng cường phòng chống dịch bệnh. 

Xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP Tết nguyên đán và mùa lễ hội 2021. 

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

2020-2021. Chỉ đạo tập huấn đội tuyển học sinh tiểu học tham gia Giao lưu An 

toàn giao thông, đội tuyển HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh. 

8.  Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai công tác điều dưỡng người có 

công và thân nhân liệt sĩ năm 2021; rà soát, đối chiếu danh sách người cao tuổi 

tròn 90 tuổi và 100 tuổi. 

9. Tăng cường chỉ đaọ công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nai, tố cáo. 

10. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. 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 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 53 năm 2020 và một số nhiệm 

vụ trọng tâm tuần 01 năm 2021, 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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