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Số: 15/THT-UBND Yên Khánh, ngày      tháng 4 năm 2021 
 

 

TÌNH HÌNH TUẦN 

 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 16/4/2021 

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 tổ chức thực 

hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trong chăn nuôi; 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 Lơị, Khánh Tiên. Đến ngày 15/4/2021, 

có 06/19 xã, thị trấn bị dịch viêm da nổi cục; có 43 bò mắc, nghi mắc viêm da nổi 

cục, số lượng bò tiêu hủy là 03 con, trọng lượng tiêu hủy  642 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.  

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

hoạch, quản lý xây dưṇg trên điạ bàn huyêṇ . Cấp phép xây dựng 01 cửa hàng xăng 

dầu tại xã Khánh Trung. Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng quản lý xây dựng và 

phát triển Trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Ninh đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030. Phê duyêṭ điều chỉnh quy hoac̣h chi tiết điểm dân cư nông thôn taị 

xã Khánh Nhạc. 

d) Tài nguyên và môi trường – GPMB: 

 - Công tác GPMB: 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: Tổ chức lưạ choṇ đơn vi ̣ đấu giá 22 lô 

đất taị xa ̃Khánh Hòa , Khánh Nhạc , Khánh Hồng . Quyết điṇh cho phép chu yển 

mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh để xây dựng 

cơ sở sản xuất kinh doanh coc̣ bê tông taị xa ̃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. 

                                           
1
 Đến 14/4/2021, đã tiêm phòng bêṇh : lở mồm long móng 4.157 con trâu, bò (=83,14%KH); cúm gia cầm: 

288.595 con (=93,23%KH); bêṇh dại: 6.160 con (=88%KH). 
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 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 0,47 tỷ đồng, trong đó 

thu trong cân đối 0,47 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 66,34 tỷ đồng 

(bằng 29,03% KH tỉnh giao, 11,15% KH huyện giao). Lũy kế thu trong cân đối 

ngân sách 25,2 tỷ đồng (bằng 32,9 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).  

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 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; các trường Tiểu học, 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. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua xây dựng 

“Trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2020-2021 tại các trường: MN 

Khánh Hòa, MN Khánh Vân, TH Khánh Nhạc B, THCS TT Yên Ninh. 

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: Đề nghị Sở LĐ-TB&XH giải quyết chế độ trợ cấp 

một lần cho 04 đối tượng theo Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. Tổng hợp danh sách đề nghị xây dựng, sửa chữa nhà ở hộ nghèo, hộ người có 

công trên địa bàn huyện
3
. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển 

công tác xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2030. 

3. Lĩnh vực Nội chính - Xây dựng chính quyền 

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

Tổ chức khai mạc và huấn luyện DQTV cụm xã: Khánh Tiên, Khánh Thiện, Khánh 

                                           
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. 
3
 Qua rà soát, trên địa bàn huyện có: 233 hộ (145 hộ người có công, 88 hộ nghèo) có khó khăn về nhà ở 

(Trong đó có 126 hộ đề nghị xây mới, 107 hộ đề nghị sửa chữa). 

http://ninhbinh.edu.vn/pgdyenkhanh/cong-van-van-ban/van-ban-phong-gd-dt/quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-danh-gia-ket-qua-phong-tr.html
http://ninhbinh.edu.vn/pgdyenkhanh/cong-van-van-ban/van-ban-phong-gd-dt/quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-danh-gia-ket-qua-phong-tr.html
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Cường, Khánh Lợi. Tổ chức khám sức khoẻ cho các thi sinh đăng ký dự thi vào các 

trường khối Quân đội 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. Xảy ra 01 vụ uống thuốc sâu tư ̣tử làm 01 người chết. Tổ chức tuần tra, kiểm soát 

giao thông xử lý 49 trường hơp̣ với 128 lỗi vi phaṃ, phạt 65.700.000 đồng, tạm giữ 

28 phương tiêṇ các loaị; xử lý 05 trường hơp̣ vi phaṃ nồng đô ̣cồn với 05 lỗi vi phaṃ, 

phạt 47.000.000 đồng, tạm giữ 05 phương tiêṇ các loại. 

c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền: Quyết định phê duyệt Phương 

án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Trung 

tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện giai đoạn 2019-2021. Hiệp y với Sở Nôị vu ̣

về viêc̣ nâng lương trước thời hạn đối với 02 cán bộ, công chức xã do có thông báo 

nghỉ hưu. 

d)  Cải cách hành chính: 

Tình hình tiếp nhâṇ, giải quyết TTHC  trên Cổng dic̣h vu ̣công của tỉnh : 

Từ ngày 08/4/2021 đến 15/4/2021 trên Cổng dic̣h vu ̣công, toàn huyện xử lý 3.032 

hồ sơ, các xã thưc̣ hiêṇ tốt viêc̣ tiếp nhâṇ và giải quyết TTHC trên Cổng dic̣h vu ̣

công là: xã Khánh Trung, Khánh Hòa. 

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

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 17/4/2021 – 23/4/2021 

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 gia súc , gia cầm. 

Tiếp tục triển khai tiêm phòng định kỳ cho gia súc, gia cầm vụ xuân hè 2021. Kiểm 

tra điều kiện đảm bảo chất lượng của các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 

trên địa bàn huyện 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 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 phòng , 
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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. Tuyên truyền, tổ chức 

các hoạt động văn hóa, thể thao hướng tới Năm Du lịch quốc gia Hoa Lư Ninh 

Bình 2021. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công nghệ thông tin chuyên sâu 

để phát triển Chính phủ điện tử. 

6. Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm chương trình HKII , năm học 

2020-2021; trường MN Khánh Thành chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn đánh giá 

ngoài của Sở GD&ĐT Ninh Bình. 

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 trợ giúp xã hội và phục hồi 

chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng 

đồng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2030. 

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. Tăng cường chỉ đaọ viêc̣ tiếp nhâṇ và giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ 

công. Đẩy mạnh thưc̣ hiêṇ dịch vụ công mức độ 3, mức đô ̣4 và sử dụng dịch vụ Bưu 

chính công ích trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. 

11. 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 15 năm 2021 và một số nhiệm 

vụ trọng tâm tuần 16 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 
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