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TÌNH HÌNH TUẦN 

 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 09/4/2021 

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 và phòng trừ bệnh đạo 

ôn hại lúa.  

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

khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò. Công bố bệnh 

Viêm da nổi cục trên địa bàn các xã: Khánh Hòa, Khánh An, Khánh Cư, Khánh 

Cường. Đến ngày 07/4/2021, có 04/19 xã, thị trấn bị dịch viêm da nổi cục ; có 23 

bò mắc, nghi mắc viêm da nổi cục , số lượng bò tiêu hủy là 1 con, trọng lượng tiêu 

hủy 63 kg. Tiếp tuc̣ tiêm phòng định kỳ cho gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2021
1
.  

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

thiên tai và tìm kiếm cứu naṇ trên điạ bàn huyêṇ . Triển khai phương án chống úng 

năm 2021. 

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

hoạch, quản lý x ây dưṇg trên điạ bàn huyêṇ . Phê duyệt dự án Quy hoạch chi tiết 

điểm dân cư nông thôn phía sau trường THPT Yên Khánh A. 

d) Công thương - Khoa học Công nghệ: Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các 

cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Cấp phép 02 cơ sở đủ điều kiện An toàn thực 

phẩm tại các xã: Khánh Hòa, Khánh Công. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021. 

 đ) Tài nguyên và môi trường – GPMB: 

 - Công tác GPMB: Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt dự toán, 

phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án Mở rôṇg lăng mô ̣Vũ Duy 

Thanh. Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án đấu giá 

QSDĐ khu dân cư áp đường 481B, xã Khánh Cư. 

 - Công tác đấu giá QSDĐ , giao đất: Đề nghi ̣ tỉnh phê duyêṭ giá khởi điểm 

đấu giá QSDĐ khu dân cư xa ̃Khánh Mâụ. 

 - Công tác bảo vệ môi trường: Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác vê ̣

sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đep̣ nhằm thu hút 

khách du lịch, hưởng ứng Năm du lic̣h Quốc gia 2021 – Hoa Lư, Ninh Bình. 

                                           
1
 Đến 07/4/2021, đã tiêm phòng bêṇh: lở mồm long móng 3.146 con (=62,92%KH); cúm gia cầm: 238.745 

con (=77,13%KH); bêṇh dại: 4.715 con (=67,36%KH). 
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 e) Công tác Kế hoạch, Tài chính và thu ngân sách: Tâp̣ trung chỉ đa ̣o thu 

ngân sách trên điạ bàn . Tổng thu ngân sách trong tuần đaṭ 2,39 tỷ đồng, trong đó 

thu trong cân đối 2,39 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 65,87 tỷ đồng 

(bằng 28,83% KH tỉnh giao, 11,07% KH huyện giao). Lũy kế thu trong cân đối 

ngân sách 24,72 tỷ đồng (bằng 32,28 dự toán). Thu tiền sử dụng đất: 39,22 tỷ đồng 

(bằng 26,15% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 7,59% so với kế hoạch huyện giao).  

Lũy kế chi ngân sách trên địa bàn đạt 251,67 tỷ đồng đạt 24,24% so với dự toán 

(chi ngân sách cấp huyện: 190,72 tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã: 60,95 tỷ đồng).  

Lũy kế tình hình cấp phát vốn XDCB từ chuyển nguồn  năm 2020: 25,05 tỷ 

đồng (=7,84% KH); từ kế hoac̣h năm 2021: 5,7 tỷ đồng (=1,87%KH). 

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 ca o, NTM kiểu mâũ ; tăng cường công tác thông tin , 

tuyên truyền về các biêṇ pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền khai 

báo y tế bằng QR code từ các ứng duṇg VHD , Ncovi, Bluezone trên điêṇ thoaị di 

đôṇg thông minh. 

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

HKII, năm học 2020-2021. Chuẩn bi ̣ các điều kiêṇ t ổ chức cho học sinh thi Giải 

toán qua mạng cấp Quốc gia. 

c) Y tế - Dân số, KHHGĐ: 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; tổ chức rà soát, phân loại 

và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về từ vùng dịch
2
; 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: Tiếp tục làm viêc̣ với Đoàn Tranh tra Sở LĐ-TB&XH 

về thanh tra việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2020. Rà 

soát, xác minh, bổ sung thông tin liệt sĩ hi sinh, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 

Đắk Lắk. 

3. Lĩnh vực Nội chính - Xây dựng chính quyền 

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

Xây dựng Kế hoạch A2, kế hoạch SSCĐ ngắn hạn. Tổ chức luyện tập TDTT phục 

vụ Hội thao TDTT năm 2021. Chuẩn bị các điều kiêṇ làm viêc̣ với Thanh tra Bộ 

Quốc phòng thanh tra công tác DQTV, DBĐV đối với Ban CHQS huyện. 

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 01 vụ Hủy hoại tài sản tại xã Khánh Lợi. Tai, tê ̣naṇ xa ̃

hôị xảy ra 02 vụ Tai nạn giao thông tại thị trấn Yên Ninh và xã Khánh Phú , làm 02 

                                           
2
 Tổng số người đi về từ Hải Dương, Quảng Ninh và những người có liên quan đến dịch Covid-19 là: 676 

người, Trong đó: số người hết thời gian cách ly : 676 người. Số người được lấy mẫu xét nghiệm lần 1: 977 người,  

lần 2: 252 người, lần 3: 26 người; số mẫu có kết quả âm tính: 1.255. 
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người bi ̣ thương và tử vong khi đang cấp cứu taị Bêṇh viêṇ đa khoa tỉnh . Tổ chức 

tuần tra , kiểm soát giao thông xử lý 31 trường hơp̣ với 72 lỗi vi phaṃ , phạt 

77.750.000 đồng, tạm giữ 11 phương tiêṇ các loaị; xử lý 05 trường hơp̣ vi phaṃ nồng 

đô ̣cồn với 05 lỗi vi phaṃ, phạt 14.500.000 đồng, tạm giữ 05 phương tiêṇ các loại. 

c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền: Triển khai một số nội dung 

liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm 

kỳ 2021-2026. Chỉ đạo đẩy nhanh việc xây dựng phương án bố trí sắp xếp cán bộ , 

công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố. 

Thông báo nghỉ hưu đối với 1 công chức cấp xã. 

d)  Cải cách hành chính: 

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

01/4/2021 đến 08/4/2021 trên hệ thống một cửa điện tử toàn huyện xử lý 809 hồ 

sơ, các xã có số lượng hồ sơ xử lý thấp là : Khánh Cường 0, Khánh Hải 05, Khánh 

Mâụ 05, Khánh Nhạc 05, Khánh An 06, Khánh Lợi 07, Khánh Vân 08. 

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

số văn bản: UBND các xa ̃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. Làm việc với UBND xa ̃Khánh Hải về xây dưṇg NTM nâng cao. 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10/4/2021 – 16/4/2021 

1. Tiếp tuc̣ chỉ đạo các đơn vị chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa và các cây 

trồng vụ xuân năm 2021. Giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gi a súc, gia cầm. 

Tiếp tục triển khai tiêm phòng định kỳ cho gia súc, gia cầm vụ xuân hè 2021. 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 thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

GPMB dự án đấu giá QSDĐ khu xóm Chạ, xã Khánh Hội; khu dân cư Sành Tây, xã 

Khánh Nhạc. Công khai phương án bồi thường, hỗ trơ ̣GPMB dư ̣án đấu giá QSDĐ 

khu dân cư trung tâm xa ̃Khánh Hôị. Đề nghi ̣ tỉnh phê duyêṭ giá khởi điểm thưc̣ hiêṇ 

dư ̣án đấu giá QSDĐ khu nhà văn hóa xóm 5 Nam Cường, xã Khánh Cường; công 

trình xây dựng trường tiểu học, THCS xa ̃Khánh Phú. Tăng cường công tác kiểm tra, 

đôn đốc các xã, thị trấn làm tốt công tác bảo vệ môi trường.  

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

5. Tuyên truyền về cuôc̣ bầu cử đaị biểu Quốc hôị khóa XV và đaị biểu 

HĐND các cấp nhiệm 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 phòng , 

chống dịch Covid-19; tuyên truyền khai báo y tế bằng QR code từ các ứng duṇg 

VHD, Ncovi, Bluezone trên điêṇ thoaị di đôṇg  thông minh. Thành lập đội tuyển 

tham dự Giải bóng bàn các câu lạc bộ Cúp liên đoàn năm 2021. Xây dựng kế 

hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic, Giải Việt dã xã, thị trấn năm 2021 và tham dư  ̣

Giải Vật dân tộc tỉnh Ninh Bình năm 2021. 
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6. Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm chương trình HKII, năm học 2020-2021; 

các trường Tiểu hoc̣, THCS chuẩn bi ̣ các điều kiêṇ làm viêc̣ với đoàn của Sở GD&ĐT 

kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của các cơ sở giáo dục năm học 2020-

2021. Tổ chức cho hoc̣ sinh tham gia thi trạng nguyên Tiếng Việt cấp 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. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên 

địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2030. Tiếp tục làm viêc̣ với Đoàn T hanh tra Sở 

LĐ-TB&XH về thanh tra việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện 

năm 2020. 

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. 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 14 năm 2021 và một số nhiệm 

vụ trọng tâm tuần 15 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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