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Số: 08/THT-UBND Yên Khánh, ngày  01  tháng 03 năm 2021 
 

TÌNH HÌNH TUẦN 

 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 26/02/2021 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản 

a) Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chăm sóc lúa xuân 2021. Đến nay 

đã chăm bón đợt 1 cho 7.000 ha lúa xuân (=95,5%DT), các diện tích lúa đủ nước. 

- Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tập trung 

kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi , viêm da nổi cục trên trâu bò , cúm gia cầm . 

Công bố hết dic̣h tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã: Khánh Thành, Khánh Tiên, 

Khánh Mậu. 

b) Thủy lợi - PCTT: Chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý hoạt động khai 

thác khoáng sản, cát và bảo vệ hành lang đê điều.  

c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB: Tăng cường công tác quản lý quy 

hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn huyện . Chỉ đạo UBND các xã triển khai lập 

quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn năm 2021 – 2030; UBND xã Khánh Nhạc 

thực hiện quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn. 

d) Công thương - Khoa học Công nghệ: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn huyện đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 

Ninh Bình lần thứ X (2020-2021); UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện duy 

trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Kiện toàn 

Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện. 

 d) Tài nguyên và môi trường – GPMB: Tiếp tuc̣ chỉ đạo UBND các xã , thị 

trấn phối hơp̣ rà soát vị trí lập quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030.  

 - Công tác GPMB: Quyết định phê duyệt dự toán, phương án bồi thường, hỗ 

trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện 02 dự án: Xây dựng đường vào trường 

bắn và xây dựng kênh trạm bơm Đồng Én , xã Khánh Lợi. Kê khai, kiểm đếm 

GPMB dự án: xây dựng trường THCS, tiểu học xã Khánh Phú; xây dựng Kho bạc 

Nhà nước huyện; đấu giá QSDĐ tại khu dân cư đường Thanh Niên, xã Khánh Lợi. 

 - Công tác giao đất, đấu giá QSDĐ: Quyết định giao đất tái định cư cho 82 

hộ tại xã Khánh Hòa. 

 - 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.  

 e) Công tác Kế hoạch, Tài chính và thu ngân sách: Tâp̣ trung chỉ đaọ thu 

ngân sách trên điạ bàn . Tổng thu ngân sách trong tuần đaṭ 3,55 tỷ đồng , trong đó 

thu trong cân đối 1,78 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 36,63 tỷ đồng 

(bằng 16,03% KH tỉnh giao, 6,16% KH huyện giao). Lũy kế thu trong cân đối ngân 
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sách 13,59 tỷ đồng (bằng 17,75% dự toán). Thu tiền sử dụng đất : 21,12 tỷ đồng 

(bằng 14,08% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 4,09% so với kế hoạch huyện giao).  

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 cuôc̣ bầu cử đaị 

biểu Quốc hôị khóa XV và đaị biểu HĐND các cấp nhiêṃ kỳ 2021-2026; tuyên 

truyền xây dưṇg NTM nâng cao , NTM kiểu mâũ ; tăng cường công tác thông tin , 

tuyên truyền về các biêṇ pháp phò ng, chống dịch bệnh Covid -19; tuyên truyền để 

người dân tích cưc̣ khai báo y tế qua các ứng duṇg NCOVI, Bluezone. 

b) Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt các điều kiện đón  

học sinh THCS , tiểu hoc̣  và học viên  Trung tâm GDNN-GDTX đi hoc̣ trở laị từ 

ngày 22/02/2021; cho trẻ mầm non nghỉ hoc̣ đến hết 28/02/2021, đi hoc̣ trở laị vào 

ngày 01/3/2021 để phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Chỉ đạo bồi dưỡng học sinh 

giỏi lớp 9 dự thi tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện đón Đoàn Thanh tra chuyên ngành 

một số cơ sở giáo dục thuộc phòng GD&ĐT huyện.  

c) Y tế - Dân số, KHHGĐ: Ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh ở 

người năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-

19: tiếp tục rà soát, lập danh sách, giám sát các trường hợp từ nước ngoài về chưa 

cách ly , những trường hơp̣ về từ vùng dic̣h (như: tỉnh Hải Dương , Quảng Ninh ; 

thành phố Hà Nội , thành phố Hồ Chí Minh ;...); tổ chức rà soát, phân loại và lấy 

mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về từ vùng dịch
1
; quản lý, theo dõi 

người đã hoàn thành cách ly ở các khu cách ly tập trung trở về địa phương.  

d) Chính sách xã hội: Tổng hợp đánh giá nhu cầu và định hướng hoàn thiện 

chính sách pháp luật về đất đai liên quan đến đối tượng ưu đãi là “gia đình Người có 

công với cách mạng”. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát số lượng, kinh phí trợ 

giúp đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo. 

3. Lĩnh vực Nội chính - Xây dựng chính quyền 

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

Tiếp tục khám bổ sung đối tượng đi làm ăn xa trở về địa phương, đảm bảo số lượng, 

chất lượng quân nhân nhập ngũ. Chuẩn bị các điều kiêṇ tổ chức Lễ Giao nhận quân 

năm 2021. 

b) ANCT, trật tự an toàn xã hội: Tăng cường tuần tra đảm bảo ATGT, trật tự 

công cộng trên địa bàn. Trong tuần, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện đảm 

bảo. Phạm pháp hình sự xảy ra 02 vụ, trong đó: 01 vụ Đánh bạc tại xã Khánh Phú; 01 

vụ Xâm hại tình dục trẻ em. Vi phaṃ pháp luâṭ xảy ra 02 vụ, trong đó: 01 Cố ý gây 

thương tích tại thị trấn Yên Ninh, làm 01 người bi ̣ thương; 01 vụ Đốt pháo trái phép 

                                           
1
 Tổng số người đi về từ Hải Dương, Quảng Ninh và những người có liên quan đến dịch Covid-19 là: 669 

người, Trong đó: Đang theo dõi, giám sát tại cơ sở cách ly tập trung: 02 người. Đang cách ly và theo dõi, giám sát tại 

nhà: 197 người, số người hết thời gian cách ly : 470 người. Số người được lấy mẫu xét nghiệm lần 1: 578 người,  lần 

2: 251 người, lần 3: 24 người; số mẫu có kết quả âm tính: 706. 
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tại xã Khánh Thành. Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông xử lý 30 trường hơp̣ với 

103 lỗi vi phaṃ, phạt 51.400.000 đồng, tạm giữ 17 phương tiêṇ các loaị ; xử lý 12 

trường hơp̣ vi phaṃ nồng đô ̣cồn với 12 lỗi vi phaṃ, phạt 70.500.000 đồng, tạm giữ 

12 phương tiêṇ các loaị. 

c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền: Tiếp tuc̣ t hu, nhận hồ sơ thí 

sinh đăng kí dự thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 

thuộc UBND huyện. Quyết định nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ BHXH cho 

01 viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyêṇ. Thông báo 

nghỉ hưu cho 05 viên chức ngành GD&ĐT huyêṇ . Triển khai kế hoac̣h thực hiện 

công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026.  

 d)  Cải cách hành chính: Hướng dẫn việc xác định chỉ số cải cách hành 

chính của UBND cấp xã và thẩm định kết quả tự chấm điểm CCHC của UBND 

cấp xã năm 2020. 

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

18/02/2021 đến 25/02/2021 trên hệ thống một cửa điện tử toàn huyện xử lý 541 hồ 

sơ, các xã không xử lý hồ sơ là : Khánh Công , Khánh Lơị, Khánh Hải , Khánh 

Nhạc, Khánh Thủy.  

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

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

Khánh Hội. 

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  nâng cao, NTM kiểu mâũ , khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. 

Thành lập tổ công tác chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 27/02/2021 – 05/3/2021 

1. Tiếp tuc̣  chỉ đạo các đơn vị chăm sóc lúa và các cây trồng  vụ xuân năm 

2021. Giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc , gia cầm. Thẩm định các điều 

kiện công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Khánh Lợi. 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 NTM ; xây dựng 

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

 3. Quyết định công bố công khai phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Yên Khánh. 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 dân cư đường 481B, xã Khánh Cư; 

đấu giá QSD đất khu trung tâm, khu xóm Chạ xã Khánh Hội. Công khai phương án 

bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Mở rộng lăng mộ Vũ Duy Thanh. 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.  
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5. Tuyên truyền về cuôc̣ bầu cử đaị biểu Quốc hôị khóa XV và đaị biểu 

HĐND các cấp nhiêṃ kỳ 2021-2026; tuyên truyền xây dưṇg NTM nâng cao, NTM 

kiểu mâũ ; tăng cường công tác thông tin , tuyên truyền về  các biện pháp phòng , 

chống dịch bệnh Covid -19; tuyên truyền để người dân tích cưc̣ khai báo y tế qua 

các ứng dụng NCOVI, Bluezone.  

6. Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm chương trình HKII, năm học 2020-2021; 

chuẩn bị tốt các điều kiện đón trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 01/3/2021; tiếp tuc̣ 

bồi dưỡng hoc̣ sinh lớp 9 dư ̣thi Hoc̣ sinh giỏi tỉnh. 

7. Chỉ đạo tăng cường triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19; tiếp tục rà soát, lập danh sách, giám sát các trường hợp từ nước ngoài về 

chưa cách ly, những trường hơp̣ về từ vùng dic̣h , những người đã hoàn thành cách 

ly ở các nơi cách ly tập trung về địa phương. Tiếp tục triển khai lẫy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 các trường hợp đi về từ vùng dic̣h.  

8. Đề nghị Sở LĐ-TB&XH và Hội đồng giám định y khoa tỉnh giám định cho 

01 đối tượng đề nghị hưởng chế độ chất độc hóa học. Xây dựng kế hoạch thực hiện 

Chương trình phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2021. Tổng hợp số 

lượng, kinh phí trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo. 

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

ánh, khiếu nai, tố cáo của công dân. 

10. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức Lễ Giao nhận 

quân 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 dịch bệnh Covid-19, 

xử lý nghiêm các trường hơp̣ vi phaṃ quy điṇh về phòng , chống dic̣h 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 08 năm 2021 và một số nhiệm 

vụ trọng tâm tuần 09 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 
 

 

 

 

 

 

 
Lê Việt Cường 

 

 

 


		2021-03-01T10:02:07+0700


		2021-03-01T10:28:53+0700




